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تقديم

تعي���ش تركيا اآلن فت���رة تاريخية قّل أن صادفتها خالل تاريخها. ورغم 
أن مقدم���ات ه���ذه الفترة ترجع إلى س���نوات ماضية فإن بداية ظهورها إلى 
العلن قد وافقت الس���ابع عش���ر من ديسمبر عام 2013م؛ حيث تّم في هذا 
التاري���خ القبض عل���ى بعض أبناء ال���وزراء ورجال األعمال بتهمة الفس���اد 
وتلق���ي الرش���اوى، فم���ا كان م���ن حكومة العدال���ة والتنمي���ة إّل أن أظهرْت 
ه���ذا األم���ر عل���ى أن���ه محاول���ٌة للقيام بانق���الٍب ضّده���ا، وابتدع���ت مفهوم 
»الدول���ة الموازية«، وتس���ّترت خلفه، وَع���َزْت كلَّ التهم المنس���وبة لها إلى 
هذه الدولة الموازية، وحاولت وما زالت النس���الخ من األحكام القضائية 
التي صدرت بش���أنها، وبعد ذلك طورت من هذا الخطاب، وهاجمت َمن 
س���ّمتهم »الدولة الموازية«، وأخذت تحرمهم من أبس���ط حقوقهم، فَش���ّنت 
الحرب على المّدعين العموميين ومدراء األمن الذين صّدقوا على قرارات 
العتقال في الس���ابع عش���ر من ديس���مبر وبعِض موظفي الدولة وأصحاب 
المقام���ات الرفيع���ة الذي���ن ُوضعوا ضم���ن القائمة الس���وداء، فَنفت بعضهم 
وأوقفت البعض وعزلت اآلخرين عن مناصبهم وَزّجت بهم في الس���جن. 
جدي���ٌر بالذكر هن���ا: أن تركيا بدأت تضّيع المكتس���بات التي حّقَقْتها خالل 
العقود الثالثة األخيرة في مجال الحقوق والحّريات والديمقراطّية وبدأت 

تتراجع تدريجيًّا عن تحقيق ذلك. 
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في الواقع كانت هذه األحداث ُتْنِذُر بوقوعها منذ س���نتين تقريًبا، ففي 
الثاني من فبراير عام 2012م اسُتدعي رئيس جهاز المخابرات التركية من 
ِقب���ل المّدع���ي الع���ام إلجراء التحقيق معه بس���بب ما ظهر م���ن دلئل تثبت 
ت���وّرَط وقياَم بع���ض الموظفين العاملي���ن في جهاز المخاب���رات بدوٍر مهّمٍ 
ف���ي األح���داث اإلرهابية التي وقعت آنذاك، غير أن رئيس الوزراء في تلك 
الفت���رة أردوغ���ان لم يأذن به���ذا التحقيق، وأصدر قانوًن���ا على عجٍل يقضي 
باش���تراط أخذ إذنه قبل التحقيق مع رئي���س المخابرات، وبعد ذلك طفت 
على السطح مسألة إغالق الدولة -بال داٍع- للمعاهد التحضيرية المنتشرة 

في أنحاء البالد.

بده���يٌّ أن هذا األمر كان يس���تهدف حرك���ة الخدمة التي ينضوي تحت 
لوائه���ا كثي���ٌر من المخلصين الذين كانوا يش���اركون بأنفس���هم في كّلِ عمٍل 
يع���ود بالخي���ر على اإلنس���انية أو على األقل يدعمونه، فأنش���ؤوا العديد من 
المعاهد التحضيرية للجامعة وفصول التقوية، كانت هذه المؤسسات تؤّهل 
أبن���اء الوط���ن لاللتحاق بالجامعة، وبذلك تتي���ح الفرصة لمن يتعّذر عليهم 
اللتح���اق بال���دروس الخاصة أو الذين ل يس���تطيعون اللتحاق بالمدارس 
الخاصة أو المدارس عالية الجودة؛ أن يلتحقوا بها ويتسابقوا مع أقرانهم، 
كانت هذه المؤسسات تتلّقى بطبيعة الحال رسوًما مّمن يلتحق بها، ولكنها 
م���ع ذل���ك كانت ُتع���رض عن أخذ الرس���وم من الط���الب المتفوقين الذين 
يم���ّرون بأزم���ات ماّدية صعب���ٍة، وبفضل فصول التقوية الت���ي افتتحها رجال 
الخدم���ة في وليات ش���رق األناض���ول -التي ضّحت بفل���ذات أكبادها في 
العمليات اإلرهابية الغادرة- ُأتيحت ألبناء هذه المناطق الدراس���ة في هذه 
المراكز، وبذلك ُأوِصَد الباب أمام انزلق أرجل هؤلء الشباب إلى مستنقع 
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اإلره���اب، وم���ن المعروف أن أحد الدوافع إلغالق هذه المؤّسس���ات هو 

انزعاج المنظمات اإلرهابّية من وجود مثل هذه المراكز. 

وفي الواقع ل تتبلور المس���ألة في األحداث التي وقعت عام 2014م 

أو العامي���ن الس���ابقين ل���ه، ولكن س���يظهر فيما بعد أنه قد تق���ّرر إبادة حركة 

الخدم���ة ف���ي اجتماع مجلس األمن القومي)1)، ال���ذي ُعقد عام 2004م أي 

بعد أن وصلت حكومة »حزب العدالة والتنمية« مباش���رًة إلى س���ّدة الحكم 

 . في تركيا، وأخذت هذه الخطة ُتنّفُذ على أرض الواقع بشكٍل تدريجّيٍ

والكت���اب ال���ذي بين أيديك���م يحتوي على حوارات س���تة ُأجريت مع 

مهن���دس الفك���ر لحركة الخدمة أو حركة المتطوعين فضيلة األس���تاذ »فتح 

اهلل كولن« عام 2014م، لذا ُتس���ّلِط ه���ذه الحوارات الضوَء على األحداث 

التي وقعت هذا العام. 

1- حوار مع جريدة الش���رق األوس���ط، نش���ر في 24-25 آذار/مارس 

2014م

2- ح���وار مع جريدة »زمان« التركية، نش���ر ف���ي 17-21 آذار/مارس 

2014م.

3- حوار مع قناة »بي بي س���ي« الفضائية، نش���ر في 27 كانون الثاني/

يناير 2014م.
)1)  مجلس األمن القومي: هو هيئة منوٌط بها التواصل مع مجلس الوزراء وتبليغه آراءها المتعلقة بتحديد سياسة 
بين  والتناسق  التواصل  تحقيق  على  ع��الوة  تطبيقها،  بكيفية  الخاصة  وال��ق��رارات  التركية  للجمهورية  القومي  األم��ن 
رئيس  برئاسة  مرًة كّل شهرين  الطارئة  الجلسات  باستثناء بعض  القومي  األمن  المعنية، ويجتمع مجلس  المؤسسات 
الجمهورية، ويشارك في هذا الجتماع عالوة على رئيس الجمهورية: رئيس الوزراء، ورئيس األركان العامة، ومساعدو 

رئيس الوزراء، ووزراء العدل والدفاع والداخلية والخارجية، وقادة قوات الجيش التركي. 
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4- حوار مع جريدة »وول س���تريت جورنال األمريكية، نش���ر في 21 
كانون الثاني/يناير 2014م.

5- حوار مع جريدة »ل ريبوبليكا« اإليطالية، نشر في 28 آذار/مارس 
2014م.

6- حوار مع جريدة "س���ود دويتش���ه زايتونج" األلمانية، نش���ر في 14 
ديسمبر/كانون األول 2014م

وأخيرا نرجو أن يكون هذا الكتاب »كلمات ش���اهدة« وس���يلًة للتعرف 
عل���ى ذل���ك المنعط���ف التاريخ���ي الخطي���ر الذي تم���ّر به تركيا ف���ي الوقت 

الحالي. 



من هو فتح اهلل ُكوَلنْ

فتح.اهلل.ُكوَلْن.أحد.أشهر.علماء.اإلسالم.المصلحين.ودعاته.المعاصرين.

عل���ى.مس���توى.العال���م..احتّل.المرتبة.األول���ى.في.قائمة.أه���م.مائة.عالم.في.
 Foreign(.االس���تطالع.ال���ذي.أجرته.س���نة.2008م.مجل���ة.»فورين.بوليس���ي
Policy)« -وهي مجلة أكاديمية أمريكية ذائعة الصيت- ومجلة »بروسبيكت 

)Prospect)« البريطاني���ة المش���هورة. وق���د أنش���أت ل���ه ع���دة جامع���ات في 
الوليات المتحدة، وإندونيس���يا، وأس���تراليا أقس���اًما خاصة باسمه )كرسي/

أكاديم���ي)، ومراكز علمية متخصصة، وانقع���دْت مؤتمرات وندوات دولية 
عديدة في جامعات عالمية لدراسة أطروحاته ونظرياته الدعوية والفلسفية 

واإلصالحية والتربوية.

ب���دأ األس���تاذ فت���ح اهلل ُكوَلْن نش���اطه الدعوي والتربوي ف���ي عدة مدن 
بغرب تركيا بداية الس���ّتينات من القرن الماضي، وواظب على أداء رس���الته 
بصبر وجدية منذ ذلك الحين إلى اليوم. حفظ القرآن الكريم وتعّلم العربية 
والفارس���ية على يد والده »رامز أفندي« في س���ّن مبكرة، وتلقى عن علماء 
المنطق���ة التي نش���أ فيها علوم الفقه والتفس���ير والحدي���ث والنحو والبالغة 
واألصول ومقارنة األديان. وقرأ في مختلف مجالت العلم والمعرفة فيما 
بع���د، ودرس أع���الم الفكر اإلس���المي المعاصر، وأمعن ف���ي قراءة منّظري 
اإلصالح في القرون األخيرة، وتابع التيارات اإلصالحية التي ظهرت في 
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شتى البلدان اإلسالمية، واستوعب النظريات الغربية الفلسفية والجتماعية 
والعلمية والسياسية واألدبية الحديثة.

أدرك فتح اهلل ُكوَلْن في وقت مبكر أن المجتمع التركي، ومجتمعات 
العال���م اإلس���المي عامة تعاني من ثالث علل كبرى ه���ي: الجهل، والفقر، 
والتف���رق. فنذر نفس���ه للدع���وة إلى العل���م والعمل لتفعيل مش���روع تربوي 
متكام���ل، وح���ّثِ األثري���اء عل���ى التضام���ن الجتماع���ي ومس���اعدة الفقراء 
والس���تثمار في مجالي التربي���ة والتعليم، واتخاِذ التواص���ل والحوار البّناء 
س���بياًل لحل الخالفات المستش���رية، وتأسيس ثقافة التعايش، ونشر السالم 
عل���ى كل المس���تويات المحلية واإلقليمية والعالمية؛ وقد انتش���رت أفكاره 
وأحالم���ه ف���ي كل الطبق���ات الجتماعي���ة، وكثر محّبوه ف���ي مختلف أنحاء 
العالم. وقد أكد دوما أن مكمن المش���كلة هو اإلنس���ان، وما لم ُنِعد صياغة 
اإلنس���ان صياغة صالحة فلن يتأتى لنا حل مش���كالتنا المستعصية، ومن ثم 
سعى طيلة حياته على أن ُيخرج نموذج اإلنسان المسلم المثالي المتمسك 
بج���ذوره الروحية، المنفتح على ثقافات العالم ومتطلبات العصر، الموفق 
بين العقل والقلب والسلوك، الواقف نفسه لخدمة اإلنسانية كْسبا لمرضاة 
اهلل تعالى، إيمانا منه بأن هذه هي رس���الة اإلس���الم الحقيقية والس���بيل التي 
سار عليها كافة األنبياء وَمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لذا تميزت كافة 
المشاريع التي حث على إنجازها ببعدها اإلنساني الشامل حيث حرصت 
عل���ى خدمة اإلنس���ان من حيث هو إنس���ان، دون تمييز بي���ن عرق أو لغة أو 

دين أو ثقافة.

وم���ن ثم فإل���ى جانب أعم���ال اإلغاثة اإلنس���انية للمنكوبي���ن وضحايا 
الحروب، فقد غّطت خدمات مؤسس���ات محّبيه القارات كلها، ول س���يما 
في مجال التربية والتعليم، حيث تميزت المدارس بالجودة العالية والتناغم 
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بي���ن معطيات العل���وم والقيم األخالقية، مما جعلها تتب���وأ المراتب األولى 
وتحق���ق النج���اح الباه���ر أينم���ا فتحت ف���ي العال���م، ويتنافس عليه���ا النخبة 

والعامة ليسجلوا فيها أبناءهم.

فهناك المؤسس���ات التعليمية )حوالي أكثر من 1300 مدرس���ة خاصة، 
وع���دد من الجامع���ات، ومئات الم���دن الجامعية، وبي���وت الطلبة)، وهناك 
المؤسس���ات اإلعالمي���ة )صحف ومج���الت ومحطات إذاعي���ة وفضائيات 
تبث بعدة لغات، وهي قنوات: ثقافية � إخبارية � اجتماعية � لألطفال)، إلى 
جانب مؤسسات العالج والمشافي الصّحية، وعدد من أكبر دور النشر في 
تركي���ا وخارجها، وجمعي���ات ومنتديات لرجال األعم���ال والتجار. وهناك 
عشرات المواقع اإللكترونية على شبكة اإلنترنت، تبّث ب� 32 لغة، وتنشر 

.(www.fgulen.com( مقالته ومؤلفاته وأخباره

ول���د فْت���ح اهلل ُكوَلْن ف���ي 11 نوفمبر 1938م ألس���رة معروف���ة بالتدين 
»َأْرض���ُروم  بمحافظ���ة   »(Korucuk( »ُكوُروُج���ك  قري���ة  ف���ي  والص���الح 
)Erzurum)« شمال شرق هضبة األناضول التركية. ويشتهر أهل األناضول 
عام���ة، وأرض���روم خاص���ة بالتدّين وحب اإلس���الم منذ دخوله���م فيه على 
عه���د عثم���ان بن عفان . تلّق���ى فتح اهلل ُكوَلْن دروس���ه األولى في حفظ 
القرآن الكريم على يد والدته »َرِفيَعة هانم« التي ُعرفت بأخالِقها الحسنة، 
وبإيماِنها العميق باهلل، وعمِل الخير، ومس���اعدِة نس���اء قْريتها وأطفالهن في 
حفظ القرآن. وكان بيت والده محّط رحال العلماء والصالحين المعروفين 
في »أرضروم«؛ ما أتاح له مجالسة الكبار والستماع إلى أحاديثهم، فتفّتح 

وعُيه، واتسعت مداركه، وتعمقت معارفه في وقت مبكر من حياته.

 Üç( اشتغل إماما وهو في العشرين من عمره في جامع »ُأوْج َشَرَفِلي
Şerefeli)« في مدينة »َأِدْرَنه )Edirne)« حيث قضى فيها مّدة سنتين ونصف 
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ف���ي جّو م���ن الزهد ورياض���ة النفس والق���راءة والمطالعة العلمي���ة في كافة 
العلوم الش���رعية والكونية والفكرية واألدبية والفلس���فية. وانتقل للعمل في 
مدرسة تحفيظ القرآن بجامع »َكْسَتاَنه َباَزاِري )Kestanepazarı)« في مدينة 
ِإْزِمي���ر غرب���ي تركيا. ثم عمل واعًظا متجّوًل، فطاف في جميع أنحاء تركيا 

من شرقها إلى غربها. 

وف���ي خطبه ومواعظه كان يخاطب عقول الن���اس وقلوبهم، ويذّكرهم 
بالماضي المجيد، والحاضر البئيس، ويرسم لهم صور المستقبل المشرق، 
ويبعث فيهم األمل، ويغرس في قلوبهم اإليمان باهلل، ويحّبب إليهم الرسول 
األعظ���م  وصحب���ه الك���رام ، ويحّثهم على التأّس���ي ب���ه  وصحابته 
األج���اّلء ، ويدعوهم إلى الّتفاني واإليث���ار والعمل المجتمعي التربوي 
الحكي���م بجدي���ة وإخالص وتف���ان وإتقان، ويله���ب فيهم أنف���اس العاطفة 
الرشيدة، ويس���تحّث فيهم روح العمل واإلنجاز لكي يقدموا -كمسلمين- 
إضاف���ات نوعي���ة ألّمتهم والحضارة اإلنس���انية كافة. كل ذلك وس���ط دموع 
س���اخنة يذرفها في كافة دروس���ه ومواعظه، فَيبكي وُيبكي... فكان الواعَظ 
الب���ّكاء، وكان محب���وه م���ن البكّائين كذل���ك، وكان البكاء م���اء الحياة الذي 

يجري سلسبيال في كافة األعمال والخدمات.

لق���د جاب فتح اهلل ُكوَلْن كافة أراضي تركيا، متنقال بين مدنها وقراها، 
والتق���ى الن���اس على كافة المس���تويات، ولم يفتأ يتحدث ع���ن هموم األمة 
واإلنس���انية، ويط���رح لها حلول، وينش���ر ثقاف���ة إنتاج الحّل ب���دل من النقد 
والتش���كي، ويحث أصحاب الحمية والهمة على الضطالع بمسؤولياتهم 
الضخم���ة الت���ي تنتظرهم، ويدع���و إلى العمل اإليجاب���ي دون كلل أو ملل، 
واإليم���اِن العمي���ق الربان���ي، والخدمِة الهادئة الحكيمة، ونش���داِن معية رب 
العب���اد من خالل التواجد الفعال وس���ط العب���اد، والحركية الدؤوبة في كل 
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مج���الت الحي���اة، والصب���ِر والمصابرة على بناء مش���اريع طويل���ة النََّفس، 
وتجّن���ِب اس���تنفاد الطاقات ف���ي نقاش وصراع وص���دام ل طائل من ورائه، 
والسعي الحثيث لمتالك القلوب دون تمييز، والحرص على زرع اإليمان 
ف���ي النف���وس ليفعل اإليمان فعله اإلصالحي اإلنش���ائي العمي���ق. وقد أكد 
دائم���ا أن مس���ؤولية المس���لم مس���ؤولية كوني���ة، وأن ص���الح العالم بصالح 
الف���رد، وأن التغيير يبدأ من اإلنس���ان، وأنك إذا نجحَت في تغيير اإلنس���ان 
فقد غيرَت الدنيا كلها، وإذا استطعت أن تصنع اإلنسان فقد صنعت الحياة 

والحضارة برمتها وحققت العمران.

فانطالقا من هذا اإلطار الفكري والعملي، ألقى األستاذ فتح اهلل ُكوَلْن 
آلف المحاضرات العلمية والدينية والجتماعية والفلس���فية والفكرية في 
المنتديات العامة، وعقد آلفا من اللقاءات وحلقات الدرس الخاصة التي 
أجاب فيها على األسئلة الحائرة التي كانت تجول في أذهان الناس، وتؤرق 
الشباب خاصة، ول يعرفون لها أي جواب؛ وكانت حيرتهم تلقي بهم في 
مهالك الش���بهة واإللحاد؛ ومنها األس���ئلة المتعلقة بنظرية َداْرِوين، وحقيقة 
ال���روح، والقض���اء والقدر... إل���خ. وكانت أجوبته على مثل هذه األس���ئلة 
بلسًما شافًيا لعقول الشباب وقلوبهم وجمهور الناس، مما جعلهم يحبونه 
ويلتّفون حوله ويطلبون إرشاداته؛ فكان يستثمر هذه المحبة وذلك اإلقبال 
في حّث أصحاب الحمية على إنش���اء مؤسس���ات تربوية تعليمية... إذ كان 
ي���رى أن الس���بيل األوح���د واألنجع لصناعة إنس���اننا من جدي���د، وإصالح 
مجتمعاتنا، وتأهيلها للقيام بدورها التاريخي المنشود على مستوى العالم، 
إنم���ا يم���ر عبر تكثيف الجهود في مجال التربية والتعليم، أي مجال صناعة 
الرجال؛ وإذا اس���تطعنا أن نكّون نماذجنا البش���رية والمؤسساتية الحية على 
أرض الواق���ع لتراه���ا العيون وتعايش���ها األرواح، فس���وف تنبعث الثقة في 
النف���وس، والطمئنان في القل���وب، والراحة في العقول. وكان يقول باكيا: 



-----------------------------------------------------------------  [كلمات شاهدة]  16

“إن العالم في أمّس الحاجة إلى اإلسالم اليوم، واإلسالم في أمس الحاجة 
إلى من يمّثله بحّق”، مضيفا “اآلذان ش���بعْت، والعيون جائعة” في إش���ارة 
إلى أن الوقت وقت العمل. كل هذه األفكار، والعمل الدؤوب المخلص، 
جعل األس���تاذ فت���ح اهلل ُكوَلْن يفوز بقلوب كثيرين م���ن أبناء تركيا، ويحتّل 

مكانة الثقة لدى المجتمع التركي بكافة طبقاته.

لقد أتاحت لألس���تاذ فتح اهلل ُكوَلْن ثقافته الواس���عة، وتبحره في علوم 
الدين وعلوم العصر، أن يخاطب مختلف الش���رائح الجتماعية في تركيا، 
بم���ا في ذلك المثقف���ون وأصحاب التي���ارات الفكرية الحداثي���ة والليبرالية 
والقومي���ة؛ وق���د اس���تجاب كثي���رون منه���م لندائ���ه، ودخل���وا في ح���وارات 
ومراجعات من أجل تصويب آرائهم وتصحيح مس���اراتهم الس���ابقة. وفي 
هذا المضمار حّث في بداية التسعينات على إنشاء مؤسسة عالمية لغرض 
التحاور والتفاهم والحترام المتبادل بين أصحاب تلك التيارات واألفكار 
المتباين���ة، لتقري���ب وجه���ات النظ���ر، وتجنيب البالد ش���ر التف���رق والعنف 
والفتنة؛ فتحقق هذا المشروع بالفعل، وانبثقت عنه منتديات للحوار البيني 
والعالم���ي، وانعقدت مؤتم���رات عالمية مهمة، مما ش���كل منعطفا تاريخيا 
في تأس���يس السالم والتعايش بين األطياف المتناقضة، في زمن عملت فيه 
بعض األوساط على تفتيت المجتمع التركي استغالل للخالفات الفكرية 

والطائفية والثقافية والدينية.

اهتم األس���تاذ فت���ح اهلل ُكوَلْن بفك���رة الحوار والتواص���ل والتفاهم بين 
التي���ارات الفكري���ة المختلفة على المس���توى المحلي داخ���ل تركيا، وعلى 
المس���توى اإلقليم���ي والدول���ي بي���ن أتب���اع الديان���ات وأبن���اء الحض���ارات 
والثقافات المتعددة، ودعا إلى نهج التعارف والحترام المتبادل والتسامح 
والتعاي���ش، ونب���ذ التعص���ب وإدان���ة العنف. وُع���رف في تركيا وف���ي العالم 
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ب�»داعي���ة الح���وار والتس���امح والتوافق«، ولقيت دعوته ه���ذه صدى إيجابًيا 
واس���عا في تركيا وخارجه���ا، ووصلت إلى ذروتها ف���ي الجتماع الذي تم 

عقده في الفاتيكان مع البابا.

يرى فتح اهلل ُكوَلْن أن العالم أصبح -بعد تقدم وس���ائل التصالت- 
قري���ة صغي���رة؛ ولهذا فإن أي حركة قائمة على الخصومة والعداء لن تؤدي 
إلى أي نتيجة إيجابية، وأنه يجب النفتاح على اإلنس���انية بأس���رها، وإبالغ 
العالم كله بأن اإلسالم ِدين الرحمة، ويدعو إلى األخّوة بين بني البشر، وأن 
المسلم ل يمكن أن يكون إرهابيا وأن اإلرهابي ل يمكن أن يكون مسلما. 
وق���د ذكر م���رارا وتكرارا أن هناك مجالت واس���عة للتعاون والتعاضد بين 
المس���لمين وبين أبناء األديان والثقافات األخرى لتأس���يس سالم واستقرار 

على مستوى العالم.

لألس���تاذ فتح اهلل ُكوَلْن ما يقرب من س���بعين كتابا تن���اول فيها القضايا 
الكب���رى في الفكر اإلس���المي ومش���كالت العصر. بعض كتب���ه مترجم من 
التركي���ة إل���ى 40 لغة أخ���رى تقريبا، منه���ا: العربية واإلنجليزية والفرنس���ية 
واأللماني���ة والروس���ية واإلس���بانية وغيره���ا م���ن اللغات الحي���ة. وله آلف 
الخط���ب والمحاضرات والمواعظ المس���ّجلة، إضافة إلى مئات المقالت 
المنشورة في المجالت والصحف داخل تركيا وخارجها، وله ديوان شعر 

بعنوان »المضرب المكسور«.





خطاب من األستاذ فتح اهلل ُكوَلن إلى 
الرئيس التركي »عبد اهلل ُكول«

في يوم الرابع من ش���هر يناير عام 2014م التقى الس���يد رئيس الوزراء 
آن���ذاك »رجب طّيب أردوغ���ان«)2) بعدٍد من الصحفّيي���ن والكّتاب وممثلي 
منّظم���ات المجتم���ع المدني، وقد ذك���ر الصحفّيون المش���اركون في ذلك 
الجتم���اع بعد خروجهم منه أن الس���يد رئيس ال���وزراء حّدثهم عن خطاٍب 

جاءه من األستاذ فتح اهلل كولن يتضّمن محتواه نوًعا من »المساومة«. 

وبناًء على ذلك قامت جمعّية الكتاب والصحفّيين األتراك التي يرأسها 
ش���رفيًّا فضيلة األس���تاذ فتح اهلل كولن في اليوم ذاته بنش���ر التصريح التالي 

الذي يوّضح حقيقة هذا الخطاب: 

»تطّرق الجتماع الذي عقده السيد رئيس الوزراء رجب طيب 
أردوغ���ان مع الصحفيين وممثّل���ي منظّمات المجتمع المدنّي إلى 
الحدي���ث ع���ن خط���اٍب بعثه فضيلة األس���تاذ محمد فت���ح اهلل كولن 
إلى الس���يد رئيس الوزراء، وبعد الجتم���اع أدلى بعض الصحفّيين 
المش���اركين في الجتماع ببعض التصريحات في وسائل اإلعالم، 
وق���د تابعن���ا ب���كّلِ حزٍن وأًس���ى مجموعًة م���ن التأوي���الت الخاطئة 
الناتج���ة بدوره���ا ع���ن معلوماٍت خاطئ���ٍة أيًضا، وم���ن المحتمل أّن 
وق���وَع الخطإ ف���ي هذه التأوي���الت قد جاء نتيجة عدم الس���تيعاب 

الكامل لكالم السّيد رئيس الوزراء. 
وحقيقة المس���ألة أن فضيلة األس���تاذ فت���ح اهلل كولن -الرئيَس 
الشرفيَّ لجمعّيتنا- قد تقابل مع صحفٍي كبيٍر أرسله رئيس الدولة، 

)2)  تولى »رجب طيب أردوغان« منصب رئيس الوزراء في الحكومة التركية خالل الفترة من 15 مارس 2003م 
إلى 28 أغسطس 2014م. انتخبه الشعب في انتخابات رئاسة الجمهورية التي أجريت للمرة األولى في تاريخ تركيا عبر 
القتراع المباشر ليصبح الرئيس الثاني عشر للجمهورية التركية في 10 أغسطس 2014م حيث أقسم اليمين الجمهورية 

في 28 أغسطس 2014م وبدأ ممارسة مهام منصبه، ول يزال.
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وبع���د المقابل���ة كتب فضيلة األس���تاذ فتح اهلل كول���ن خطاًبا رّد من 
خالله على شّتى األسئلة المطروحة. 

والحقيق���ُة أن الخط���اب الذي أرس���له فضيلة األس���تاذ فتح اهلل 
كول���ن لم يكن موّجًها إلى الس���يد رئيس ال���وزراء، ول يتضّمن أيَّ 

نوٍع من المساومة.

مع.تقديرنا.واحترامنا.للجميع
جمعّية.الصحفّيين.والكتاب

جدي���ر بالذك���ر أن محت���وى الخط���اب المذك���ور ق���د نش���ره الموق���ع 
اإللكترون���ي )Herkul.org) والذي يتّم من خالله إذاعُة وبثُّ دروس فضيلة 
األس���تاذ فتح اهلل كولن، وفيما يلي مضمون الخطاب كما جاء في الموقع 

السالف الذكر:

عق���د الس���يد الرئيس »عب���د اهلل ُكول« سلس���لة محادث���ات مع مختلف 
القطاع���ات بتركيا في خطوٍة لتفادي تفاقم الجدال والخالف وحفظ األمن 
واألمان بالبالد، وفي إطار ذلك أرس���ل الس���يد الرئيس مبعوًثا)3) إلى فضيلة 
األس���تاذ فتح اهلل كول���ن للتعّرف على آرائه وأف���كاره حول الوضع الراهن 

في تركيا.

وفي الحادي والعش���رين من ش���هر كانون األول/ديس���مبر عام 2013م 
زار مبع���وُث س���يادِة الرئي���س األس���تاَذ فت���ح اهلل كول���ن وس���ّجل عنه بعض 
المالحظات، ثم اقترح الصحفيُّ على األستاذ كولن أن ُيسّجل بنّصٍ خّطّيٍ 
رأيه ومالحظاته حول الوضع الراهن في تركيا، مضيًفا أنه من األجدر أن 
ل يرج���ع إل���ى تركيا إل بهذا النّص الخّطّي، فما كان من األس���تاذ فتح اهلل 

كولن إل أن استجاب لالقتراح وكتب الخطاب التالي وسّلمه إليه:
.»(Fehmi Koru( 3)  وهو الصحفي والكاتب المشهور »َفْهِمي ُكوُرو(



سيادة رئيس الجمهورية:

الصديق العزيز الذي يستحق كّل احرتاٍم وتقديٍر؛ السيد الرئيس »عبد الله ُكول«:

أقدم لكم احرتامي العميق وتحّيايت الصادقة وأمتّنى من صميم قلبي أن تكونوا يف أتّم صّحٍة 

وعافيٍة، إنني يا سيادة الرئيس عىل وعٍي بأّن أّي حادثٍة تهّدد أمن بالدنا وشعبنا تبعث األىس 

والحزن يف قلوبكم، وهذه مش��اعر صادقٌة أش��اطركم لوعَتها أنا أيًضا، وأنا يف غاية الحزن واألىس 

الس��تهداف املؤّسسات والفعاليات التي تقوم بها أرواٌح نذرت أنفس��ها لخدمة اإلنسانية. وإن 

ونهم بأسامء مثل: »الِخدمة« و»الحركة« و»الجامعة« إال أنني أراهم  كان بعُض الناس يسمُّ

لها أناٌس من مختلف األجناس واألعراق واأللوان واآلراء، يجمعهم -كام  »شخصيًة معنويًة« يشكِّ
الصالُة َتجمع رّواد املسجد- أمٌر يجدونه معقواًل منطقيًّا نافًعا للبرش.

لقد نقلنا إىل س��يادة رئيس الوزراء منذ األيام األوىل التي دار فيها الحديث حول غلق املعاهد 

التحضريّية لتأهيل الشباب لاللتحاق بالجامعة، وذكرنا مدى فائدة هذه املؤسسات ألّمتنا 

جميعها وأعرْبنا عن رغبتنا يف عدم غلق هذه املعاهد التي تؤّدي خدمات جليلة ألمتنا، وتطّلعنا 

إىل استمرارها يف أداء مهامها عىل وضعها الحايل.

وال يخفى عىل الرأي العام أن املتطّوعني بهذه الخدمات مل يرشعوا يف الدفاع عن أنفسهم 

-بأسلوٍب الئٍق- يف وسائل اإلعالم العاّمة أو التواصل االجتامعي إال بعد رواج االفرتاءات 

واالتهامات التي ُلّفقت لهم، وأنا أعتقد أنهم يفعلون ذل��ك يف إطار القانون ومبقتىض الحقوق 

التي رشعتها الدولة.

ولكن مع األسف مبرور الوقت تدّخل يف األمر عدٌد من الناس يف الساحة االجتامعّية، وتبادل 

الفريقان االتهامات والكلامت الخارجة أحياًنا عن حدود اللياقة، وهذا أمٌر يس��تدعي التحرّك 

من أصحاب العقول الس��ليمة للقيام مبا يلزم إلنهاء هذا األمر، وإنني عىل قناعة بأنه إن أعرض 

ل  اآلخرون عن بّث الدعاية السوداء يف بعض املؤسسات اإلعالمية عىل وجه الخصوص سيفضِّ

أحبابنا وأصدقاؤنا الصمت عىل الكالم، وأوّد أن تعرفوا أنني أنا العبد الفقري س��أبذل كّل ما يف 

وس��عي إلنهاء هذا األمر، وإنني أعتقد أن اإلجراءات الرضورّية التي ستتخذونها للحّد من هذه 

الدعايات الس��وداء ستضمن العودة إىل العقالنية مرًّة أخرى، وهذا ما أتوقعه منكم بكّل صدٍق 

وإخالٍص.



سيادَة الرئيس

من املعلوم لدى سيادتكم أنني لسُت يف وضٍع يؤّهلني للتدّخل أو إصدار األوامر بشأن األمور 

التي متارسها الدولة يف إطار القانون، ولسُت يف مقاٍم يخّولني توجيه املوّظفني إىل ناحيٍة ما، 

ومع ذلك فإن ارتأيتم كام أرى وهو أّن ُنْصَح أصدقائنا وأحبابنا باالعتدال سيكون ُمجدًيا يف 

تخفيف حدة التوتر الحالية؛ فأنا عىل أُهبة االس��تعداد لبذل قصارى جهدي وكّل ما يف وسعي 

يف هذا األمر.

أما بالنس��بة للعملية القانونّية التي تجرى عىل مرأى ومسمع الرأي العام فإن املوّظفني الذين 

تعرّضوا للغنب -بقدر ما تابعُت يف وسائل اإلعالم- كانوا يحاولون يف إطار املهام التي خّولها لهم 

القانون القبَض عىل املّتهمني واّتخاذ ما يلزم ضّدهم، ومع ذلك اتُّخذت إجراءاٌت قمعّيٌة غرُي 

مرّبرٍة ودون وجود أّي اّتهاٍم واضٍح ضّد هؤالء الذين كانوا يحاولون أداء وظائفهم فحس��ب، 

وضّد بعض األشخاص من محافظاٍت مختلفٍة رغم أنهم ال صلة لهم باألمر، وقد تابعُت بكّل أىًس 

وحزٍن ما يتعرّض له هؤالء املوّظفون -الذين مل تكن جريرته��م إال أنهم يقومون مبهامهم التي 

خّوله��ا لهم القانون- من عملّيات تصفي��ٍة )واألحرى نعُت ذلك بأنه إبادة وتنكيل(، وهي نفس 

املعاملة التي تعرض لها اآلخرون بدعوى أنهم ينتسبون إىل جامعٍة معّينٍة رغم أن هؤالء ال ناقة 

لهم وال جمل يف هذا األمر.

إننا إْن سكتنا عىل ما يتعرّض له موّظفو الدولة األبرياء من هجوٍم وعرقلٍة يف أداء وظائفهم 

فأغلب الظّن أن الرأي العام لن يسكت أبًدا عىل هذا األمر. 

سيادَة الرئيس

لقد اّتضح للجميع أن هناك محاوالت تصفيٍة جائرًة ملن يتقّدمون الختبارات القبول باملؤّسسات 

العامة، كام اتُّخذت بعض اإلجراءات لجمع املعلومات عن بعض األش��خاص ملعرفة ما إذا كانوا 

ينتسبون إىل جامعٍة أو طريقٍة أو حركٍة أو تخّرجوا يف مدرسٍة ما؛ لعرقلتهم والتصّدي لهم 

كام حدث باألمس، ومل تقترص هذه اإلجراءات الجائرة عىل املديرين أو موّظفي األمن بل 

طالت حتى املوظفني العادّيني، وما ِزلُت أشهد حّتى اآلن بكاَء العديد من هؤالء األشخاص 

الذين تعرّضوا للظلم والغنب بسبب أنهم ينتسبون فقط إىل فالن أو الحركة الفالنية أو الجهة 

الفالنية، ومع ذلك مل أتكّلم عن هذا األمر قّط، وأوصيُت هؤالء األش��خاص بالتحّل بروح الصرب 

والوفاق، فأخذ أبناء هذا البلد الذين تعرّضوا لهذا الظلم بدعوى انتسابهم لجهٍة ما يف التعبري 

عن مشاعرهم الحزينة للمقّربني حولهم وألصحاب النفوذ، إنني عىل قناعة برضورة وضع حدٍّ 



فوريٍّ لهذه املحاوالت التي تستهدف فرَز أبناء الوطن وتسجيَل بعضهم يف القوائم السوداء، 

رغبًة يف عرقلتهم عن القيام بخدماتهم.

ولقد بات واضًحا أن هذه املحاوالت القمعّية تستهدف عرقلة أنشطة حركة الخدمة التي 

انترشت يف كّل أنحاء العامل وتتوّسع عىل الدوام بفضٍل من الله وعنايته ثم مبعاونة األصدقاء 

املخلصني من أمثالكم يف كّل أرجاء العامل، ولوحَظ أن هذه املحاوالت غري الالئقة قد ازدادت 

بشكٍل مل يحدث من قبل بالتزامن مع منّو الحركة وتوّسعها، فام الذي يضمن أال يتعرّض اآلخرون 

من أتباع الجامعات والحركات األخرى مثل »جامعة سليامن أفندي« و»جمعية نرش العلوم« 

و»طريقة َمْنزِْل« الصوفية للمعاملة نفسها؟ 

سيادَة الرئيس

لقد أخذُت بعني االعتبار املسائل التي نقلها لنا مبعوثكم املحرتم الذي تفّضلتم بإرساله يل، وهذا 

أمٌر يحّتم عل أن أقول لس��يادتكم أننا كام كان موقفنا باألمس سيبقى كذلك اليوم عىل نفس 

املسافة يف العملّية االنتخابّية املقبلة، وأوّد أن أوّضح أننا عىل استعداٍد دائٍم للحوار، ومن ثم 

فام ترونه سيادتكم وسيادة رئيس الوزراء مناسًبا سيكون مناس��ًبا بالنسبة لنا أيًضا، وأرجو من 

سيادتكم التحّدث مع السيد رئيس الوزراء فيام تداولته معكم من موضوعاٍت، وإنني أقول لكم 

من صميم قلبي -كأٍخ يس��عى إىل أن يهَب حياته لخدمة دينه وشعبه واإلنسانية جمعاء-: إنني 

سعيُت دامئًا إىل أن أكون نصريًا لحفظ األمن واألمان وخلق روح االّتحاد والوفاق واألخّوة والخّلة 

بني الجميع، وبذلُت وسعي أنا العبد الفقري لتشجيع املحّبني لنا عىل السري يف هذا الطريق. 

فهل ميكن يا س��يادة الرئيس لرجٍل مثيل أن يكون له أمٌل أو تطلٌُّع إىل يشٍء بعد هذا العمر 

الطويل الذي َتُلوُح فيه مناظر اآلخرة..؟ إنني أؤّكد لسيادتكم أننا سنتشّبث بكّل يِد صداقٍة وودٍّ 

متتّد إلينا من ِقَبِل املس��ؤولني يف دولتنا، وإن تقّرْبتم مّنا شربًا تقّربنا منكم ذراًعا اقتداًء باألخالق 

اإللهّية، وإنني سأظّل أعمل دامئًا عىل نصح أصدقائنا وأحبابنا باالعتدال باذاًل كّل وسعي يف حفظ 

األمن واألمان يف كّل أرجاء الوطن، داعاًم ذلك بكّل ما أستطيع. 

وبهذه املناسبة أقّدم سالمي وتحّيايت إىل سيادتكم وللسيدة قرينتكم »خري النساء هانم« 

ولجميع أفراد أرستكم السعيدة.

حممد فتح اهلل ُكولَنْ
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س:.كي���ف.تصفون.حركة.»الخدم���ة«؟))).وكيف.تعّرفون.»أتباعكم«؟.
وما.الذي.يجمعهم.في.مشروع.واحد؟

ج: ش���خصيا، ل أرى من المناس���ب تس���مية هؤلء ب�»األتباع«، س���واء 
ل���ي أو ألي ش���خص آخر. أّكدُت م���راًرا أنه يؤلمني كثيًرا نس���بة الناس إلى 
ش���خصي الضعي���ف وإلحاقه���م بي تح���ت عناوي���ن مختلف���ة ك�»الفالنّيين« 
و»العالنّيي���ن«. كم���ا أري���د أن أؤك���د أن ه���ؤلء الن���اس ق���د التقوا -بش���كل 
طوع���ي- حول مش���اريع وجدوه���ا معقولة ومنطقية ومفي���دة لكاّفة الناس. 
ومع أن الحركة تس���تهدي بقيم اإلس���الم، فإن مش���اريعها التي يقوم عليها 
المتطوعون العاملون في إطارها، متماش���ية مع القيم اإلنسانية الهادفة إلى 
تعزي���ز الحري���ات الفردية وحقوق اإلنس���ان والتعايش الس���لمي بين جميع 
الفئ���ات؛ ومن ثم َوجدْت ترحيًبا في 160 دولة حول العالم، ولقيْت قبوًل 
صريًحا أو ضمنيًّا مباشًرا أو غير مباشر من جنسيات ودول وأديان مختلفة. 
لذلك من الصعب القول إن المتطوعين في الحركة يشّكلون بنية متجانسة، 

)4)  جريدة الشرق األوسط، 24-25 آذار/مارس 2014م.
)5)  الخدمة: اسم يُطلق على النهج الذي يتبناه فتح اهلل كولن ومحبوه في خدمة اإلسالم واإلنسانية.
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ب���ل ه���ي بنية متنّوع���ة. وحالة التن���ّوع هذه تمتد لتش���مل ألواًن���ا مختلفة من 
التعاطف والتش���ارك؛ فبينم���ا يعمل البعض معّلمين ف���ي مدارس بالخارج، 
يقوم آخرون بالتكّفل بالنفقات أو يخصصون جزًءا من أوقاتهم للخدمات 

التطوعية، وما إلى ذلك.

إًذا هم أفراد التقوا طوًعا على قيم إنسانية سامية مشتركة، كالحّريات، 
وحق���وق اإلنس���ان، واحت���رام المعتق���دات، وتقّب���ل اآلخ���ر، والنفتاح على 
الح���وار، وتنزي���ه الدين عن األغراض السياس���ية الحزبي���ة الضيقة، واحترام 
القانون، وعدم اس���تغالل إمكانيات الدولة اس���تغالًل س���ّيًئا، وضرورة عدم 
التراجع عن المسار الديمقراطي، ورفض استخدام السلطة إلكراه األفراد 
والمجتمعات على معتقدات معّينة، والثقة في المجتمع المدني، وتوظيف 
التعلي���م إلحالل ثقافة الس���الم في المجتمع���ات، وابتغاء مرضاة اهلل في كل 
قول وفعل، ومحبة الَخلق من أجل الخالق، وتعزيز منظومة القيم األخالقية 

لدى األفراد بغّض النظر عن قيمهم الدينية أو غير الدينية.

ه���ؤلء األف���راد ُأطلق���ت عليهم عدة أس���ماء ك�»الجماع���ة« و»الخدمة« 
و»الجامع���ة«، وم���ع أن ه���ذه األس���ماء ل تعبر ع���ن المعنى ال���ذي يمثلونه 
بش���كل واٍف ف���إن مصطل���ح »جامعة« باللغ���ة التركية، ال���ذي يعني مجتمعا 
كبي���را م���ن األفراد، هو األنس���ب. كذلك أس���تطيع القول إن ه���ؤلء الناس 
-الذين تجمعهم القيم السابقة مع تنوعهم- يتمتعون بوحدة روحية ووعي 
جماع���ي بحي���ث ل يمك���ن ألي جه���ة خارجية التالعب به���م بهدف خرق 

القيم اآلنفة الذكر.

س:.ما.رأيكم.في.الخطوة.التي.اتخذتها.الحكومة.التركية.حول.حظر.
المعاهد.التحضيرية.الخاصة؟)))

تركيا،  أنحاء  في  المنتشرة  التحضيرية  المعاهد  كافة  إغ��الق  2013م  عام  أواخ��ر  في  التركية  الحكومة  ق��ررت    (6(
والمعاهد التحضيرية التابعة للخدمة تتفوق على غيرها من حيث النظام وجودة التعليم. 
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ج: أول، يجب القول إن المعاهد التحضيرية ظهرت نتيجة للكثير من 
جوان���ب القصور في النظام التعليمي الرس���مي. هذه المدارس مؤسس���ات 
خاص���ة يديرها أناس ملتزمون بالقانون، ومؤسس���ة طبق���ا لمبادئ الحريات 

الخاصة التي كفلها الدستور.

ثانيا، هذه المدارس ل تتبع »الخدمة« بش���كل مباش���ر، وإنما تدار عن 
طريق عدد من شركات القطاع الخاص التي يملكها رجال أعمال يؤمنون 
بأفكار »الخدمة«. وتخضع هذه المدارس لرقابة الدولة من حيث مواردها 
المالية والمقررات الدراسية. وهي تسدد الضرائب المستحقة عليها للدولة، 
شأنها شأن المؤسسات األخرى. باإلضافة إلى أن هذه المدارس المحسوبة 
على »الخدمة« تمثل نس���بة صغيرة فقط من عموم المعاهد التحضيرية في 
تركي���ا. والحاص���ل أن نظ���ام التعلي���م يعاني من مش���كالت جذري���ة لم يجِر 
اتخ���اذ أي خطوات جدية حيالها، ومن ثم فال يمكن اعتبار محاولة إغالق 
هذه المدارس جهدا صادرا عن حسن نية. ثم إن هذه المدارس منذ عقود 
وه���ي تلبي حاج���ة ملحة لدى الطلبة في مجال���ي الرياضيات والعلوم على 
وج���ه الخصوص، بناء على طلب أولياء األمور في إطار القوانين المرعية، 
وبالتالي فإغالقها بقوة الدولة يش���كل ضربة لقطاع النش���اط الحر، وحرمانا 

للطالب من الحصول على تعليم أفضل.

وم���ن جه���ة أخ���رى، فالقائم���ون عل���ى التعلي���م ف���ي ه���ذه الم���دارس 
يمتثل���ون للمبادئ األساس���ية لفكرة »الخدم���ة« مثل اإليجابية والس���تقامة 
والص���دق والعم���ل الج���اد واحترام اآلخ���ر.. األمر الذي يترك أث���را إيجابيا 
ل���دى طالبه���م. ومن ثم نس���تطيع أن نق���ول إن هذه الم���دارس قد نجحت 
-ب���إذن م���ن اهلل وعنايت���ه ولطفه- في مكافح���ة العادات الس���يئة لدى هؤلء 
الط���الب، مثل التدخين، وإدمان الكحول، وحتى تعاطي المخدرات، التي 
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 تع���د م���ن التحديات الكبيرة الت���ي تواجهها الم���دارس الحكومية في تركيا.
إن إغالق هذه المدارس، التي لم تخرق القانون والقيم األخالقية يوما ما، 
ولم تخالف مبادئ الديمقراطية والقيم الكونية، ومن دون طلب من الرأي 
العام أو حتى مناقشة قرار اإلغالق نقاشا مجتمعيا كافيا، سيؤدي بالضرورة 

إلى إهدار كل المكتسبات التي تحققت حتى اليوم.

س:.نفيت���م.دائم���ا.وجود.أي.طموحات.سياس���ية.لديك���م،.ولكن.هل.

ت���رون.أن.وج���ود.مؤيدي���ن.لكم.داخل.أجه���زة.الدولة.التركي���ة.يصب.في.
صالحكم؟

ج: أول، ل ب���د م���ن التنوي���ه بأن الخدمة منذ نش���أتها لم َتس���َع إلى أي 
هدف سياسي، ولكنها سعْت إلى خدمة اإلنسان من خالل تنمية قدراته في 
المجالت التعليمية والجتماعية والثقافية، واس���تثمرت كل وقتها وطاقتها 
في سبيل تحقيق هذه الغاية. وتصّدت لحل المشكالت الجتماعية انطالًقا 

من اإلنسان عن طريق التربية والتعليم.

طالما ذكرُت في دروس���ي أن لدينا ما يكفي من المس���اجد -التي كان 
أغلبها فارًغا في الس���بعينات- ولكن ليس لدينا ما يكفي من المدارس. لذا 
حضض���ُت الناس على فتح المدارس لس���ّد هذه الثغ���رة. ولو كان لدينا أي 
هدف سياس���ي لكانت قد ظهرت بوادره خالل األربعين أو الخمس���ين سنة 
الماضية كإنش���اء حزب سياس���ي مثاًل. ولقد ُعرض عل���ّي وعلى الكثير من 
إخواني -في أوقات مختلفة- العديد من المناصب السياسية، وتم رفضها 
جميًعا. ولقد كان بإمكان »الخدمة« -لو كان لديها طموحات سياسية- أن 
تؤس���س حزًبا سياس���يًّا كما فعل اآلخرون، وتس���تثمر الظروف المواتية عام 
2001م، في وقت كانت األحزاب األخرى تتهاوى واحدة تلو األخرى... 
أو عل���ى األق���ل ل���كان لها ع���دد ل بأس به م���ن المؤّيدين داخ���ل األحزاب 
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السياس���ية التي حكمت في الماض���ي أو الحزب الذي يحكم اآلن، ولكنها 
لم تفعل ولم ترغب في ذلك أيًضا.

ش���خصيًّا ل أتبّنى قناعة ممارس���ة السياس���ية باس���م الدي���ن، أو توظيف 
الدين لتحقيق مكاسب سياسية، أو ممارسة السياسة بشعارات دينية، وهذا 
ل يعني أنني أرى أن النخراط في مجال السياس���ة أمر غير مش���روع. فمع 
أننا ل نشارك في السياسة ول نقوم بإنشاء حزب سياسي، لكن ل نرى منع 
أح���د من القيام بذلك؛ ألنه في الديمقراطيات ل يمكن ممارس���ة السياس���ة 
من دون أحزاب، طبًعا الخدمة ليس عندها هدف سياس���ي بمعنى تأس���يس 
ح���زب، لكن القي���م والمبادئ الت���ي حاولُت توضيحها آنًفا، والتي تش���كل 
الديناميكية األساس���ية للخدمة، تتالمس مع الممارسة السياسية بطريقة أو 

بأخرى.

وأف���راد الخدم���ة باعتبارهم مواطني���ن يتمتعون بكافة حق���وق المواطنة 
وواجباتها كان وما زال لهم مطالب من مؤسسات الدولة، شأنهم في ذلك 
ش���أن نظرائهم من المواطنين العاديين أو التربويين أو كل ناشط مجتمعي. 
وقد كانت هذه المطالب دائًما تدور في إطار القوانين المرعية وُتطَلب عْبر 
الس���ُبل والطرق المش���روعة. ولم يحاولوا ألبتة اللجوء إلى أّي وس���يلة غير 

قانونية أو غير أخالقية لتحقيق هذه المطالب.

وبطبيعة الحال، يتوقع المواطنون الذين تعّلقت قلوبهم ب�»الخدمة«، من 
القائمين على شؤون البلد، السعَي إلى تعزيز سيادة القانون وحقوق اإلنسان 
والحريات والس���الم وحرية الفكر وبناء المشاريع ودعم الستقرار واألمن 
في البالد والحيلولة دون النزلق إلى الفوضى أو حدوث األزمات، والتأكيَد 
عل���ى تقّبل الجميع والعتراف بوجودهم. كما يحق لهؤلء الناش���طين في 
الخدمة الحتكام إلى الوسائل المدنية والديمقراطية المتاحة لهم، لإلفصاح 
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عن آرائهم حول أوجه القصور في هذا الصدد حال وجودها. إذ إن التعبير 
عن اآلراء في هذا الصدد، ورْفَع مس���توى الوعي العام، هو واجٌب وطني، 
وواح���ٌد من أه���داف المجتمع المدن���ي أيًضا. ول يلزم بالضرورة تأس���يس 
حزب سياسي من أجل القيام بهذه المهمة، كما ل يمكن اتهام هؤلء الذين 
يقومون بهذه المهام بأنهم يقتحمون السياس���ة، أو يريدون تقاس���م الس���لطة، 
أو يعمل���ون عل���ى تدخل غير المنتَخبين في عمل ال�ُمنَتَخبين ديمقراطيًّا. فما 
ذكرناه آنًفا، هو ما عليه الحال في أّي نظام ديمقراطي حقيقي، وفي أّي دولة 

من دول العالم المتقّدم من حيث الديمقراطية.

إّن األحزاب السياس���ية والنتخابات الحرة هي ش���روط أساسية للنظام 
الديمقراطي، ولكنها ل تكفي بمفردها، فاألداء الفّعال والسلس للمجتمع 
المدني هو أمٌر ُمهم كذلك. ومن الخطأ القول إن النتخابات هي الطريقة 
الوحيدة لمس���اءلة السياسيين أمام عاّمة الناس، حيث إّن المجتمع المدني 
يس���تمر بمراقب���ة الس���لطة الحاكمة ليرى م���ا إذا كانت تف���ي بوعودها أم ل، 
وذلك من خالل اإلعالم والمناشط المجتمعية المختلفة وفعاليات عديدة 
أخرى في إطار القانون، مثل عرائض الكتتاب ورسائل شبكات التواصل 
الجتماعية. وبالرغم من أن نشطاء الخدمة التقوا على مبدأ عدم النخراط 
ف���ي السياس���ة الحزبي���ة وعدم الس���عي نحو الس���لطة، لكن ه���ذا ل يعني أن 
يتخّلوا كمجتمع مدني عن مس���ؤوليتهم وصالحيتهم في مس���اءلة الس���لطة 
السياس���ية ورقابتها. وبما أن الخدمة ليست تكويًنا بنيويًّا ول تنظيًما مركزيًّا 
���ا، فلي���س هناك وجهة نظر سياس���ية واحدة يتبّناها جميع المش���اركين  هَرميًّ
فيه���ا، كذل���ك ليس م���ن المعقول القول إن حركة كه���ذه منحازة إلى حزب 
بعين���ه فض���اًل ع���ن أن تكون منخرط���ًة في���ه، فللمتعاطفين معه���ا اختياراتهم 
السياس���ية الخاّص���ة، ول تف���رض الحركة أي وجهة نظ���ر معينة عليهم، ول 

تتدخل في هذا الموضوع على اإلطالق.
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د وف���ق التغّيرات  كم���ا أن برنام���ج الخدم���ة وتقويمها الزمن���ي ل يتحدَّ
النتخابي���ة والسياس���ية، بل يتحّدد حس���ب المش���اريع التي ت���دور في فلك 
القواس���م اإلنس���انية المش���تركة. كذلك، فإن الحركة ل تتدخل في الشؤون 
���ا، فحيثم���ا تّتجه ترّكز  الداخلي���ة أو التط���ورات السياس���ية ف���ي أي بلد نهائيًّ
جهده���ا على تنفيذ مش���اريع مدني���ة تطّوعية في مج���الت تعليمية وثقافية 
وإنس���انية. ولكونها تتمس���ك به���ذا المبدأ ول تفّرط في���ه، فهي اليوم تحظى 

بقبوٍل ألنشطتها في أكثر من 160 بلًدا حول العالم.

ول ش���ك أن م���ن المتعاطفي���ن مع أف���كار الخدمة والمحبي���ن لها، من 
هم اليوم داخل الس���لك البروقراطي في الدولة، ش���أنهم ش���أن بقية شرائح 
نة على  المجتم���ع الحاملة ألفكار أخرى. ومن ثم فليس���ت انتماءاتهم مدوَّ
جباههم، وبالتالي فإن محاولة تصنيفهم في تقارير أمنية حس���ب تعاطفهم، 
أمر غير قانوني وغير أخالقي على حّدٍ س���واء. وأيًضا فهؤلء المتواجدون 
داخ���ل الس���لك البيروقراط���ي -مم���ن يقال إنه���م متعاطفون م���ع الخدمة- 
يخضع���ون خضوًع���ا صارًم���ا للقواني���ن واللوائ���ح المنظمة لش���ؤون العمل 
داخل المؤسس���ات التي يعملون بها، ويمتثلون ألوامر رؤسائهم في مجال 
دة حس���ب القوانين. وإذا كان األمر كذلك  أعمالهم، أي إن واجباتهم محدَّ
فال أدري كيف يمكن أن يحقق هذا امتيازا أو مصلحة لشخص أو فئة ما.

وأري���د أن أكّرر التأكيد هنا على نقطة هامة؛ وهي أن في أجهزة الدولة 
ق���د يك���ون هناك َمن ه���م متعاطفون معي أو مع أي ش���خص آخر، أو مع 
حرك���ة فكري���ة، أو أيديولوجي���ة م���ا، وهذا أم���ر طبيعي تماًم���ا. فليس ألحد 
التدّخ���ل ف���ي قناع���ات اآلخري���ن الش���خصية أو معتقداته���م أو نظرتهم إلى 
العال���م، والمتوقع مّمن يتخرجون م���ن مدارس الخدمة أو مّمن يتعاطفون 
م���ع المُث���ل العليا التي تدعمها الخدمة، أن يتصرف���وا بصدق واحترام تجاه 
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س���يادة القانون وحقوق اإلنس���ان ومبادئ الديمقراطية، أيًّا كانت المناصب 
التي يشغلونها في الدولة.

وم���ن ث���م إن كان هناك أش���خاص داخل مؤسس���ات الدول���ة، بدًل من 
النصياع ألوامر رؤسائهم أو لوائِح القوانين، يتلّقون األوامر من جماعتهم 
التي ينتس���بون إليها أو يميلون نحوها فكريًّا، فال بد من أن ُيكَش���ف أمرهم، 
وينال���وا العق���اب الالزم به���م حتى وإن اّدعوا أنهم يعمل���ون لصالحي. وإن 
كان هن���اك َم���ن يرتكب الجرائم من العاملين في الش���أن العام ممن يّدعون 
التعاط���ف م���ع »الخدم���ة«، فينبغي أن تب���دأ التحقيقات معهم بس���رعة وأن 

ُيحالوا للعدالة.

إن موقف »الخدمة« من الش���فافية والمساءلة واضح، وسيظل كذلك. 
ومع هذا فإن األنظمة السياسية المبنية على مبدأ الشفافية التامة هي وحدها 
التي تس���تطيع أن تطالب المجتمع المدني بأن يتحلى بمثل هذه الش���فافية 
أيضا. أما مطالبة اآلخرين بأن يكونوا في منتهى الش���فافية في حين أنهم ل 
يتخذون إجراءات تتعلق بالشفافية في السلطة والسياسة، فهذا أمر ل يمت 
إل���ى المصداقي���ة بصل���ة. وإن موج���ات التقارير األمنية وعملي���ات التنصت 
على المكالمات الهاتفية وإجراءات التصفية في المؤسس���ات البيروقراطية 
خير ش���اهد على ما أقول، فلقد جرى نقل آلف المس���ؤولين من مواقعهم 
من دون أي تحقيقات عقب فضيحة الفس���اد في الس���ابع عشر من ديسمبر 
)كان���ون األول) م���ن العام الماضي، ول تزال كل المعايير التي تس���تند إليها 
الحكوم���ة ف���ي إجراءات الط���رد والتش���ريد واإلبعاد له���ؤلء الموظفين من 
أماكنه���م وتعيي���ن آخرين ب���دل منهم مجهولًة لدى الن���اس، لذا فإن العملية 

برمتها تعطي انطباعا عن كونها تعسفية.
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س:.هل.تعتقدون.أنه.يجب.إعطاء.مساحة.أكبر.لإلسالم.في.المجال.
العام.والحياة.السياسية؟

ج: إن اإلس���الم -كِدين- هو مجموعة من المبادئ والممارسات التي 
تس���تند إل���ى الوحي اإللهي، وترش���د البش���ر إل���ى الخير المطل���ق من خالل 
إرادته���م الح���رة، وُتبّي���ن لهم كيف يس���عون جاهدين ليجعلوا من أنفس���هم 
»أش���خاًصا يّتس���مون بالكمال«. يمكن للناس أن يمارس���وا دينهم بالطريقة 
الت���ي يش���اؤون في بل���ٍد ديمقراطي يتي���ح لهم التمت���ع بمعتقداته���م الدينية 
بحرّية. في بلٍد كهذا، يتم إجراء النتخابات الحرة بما يتوافق مع المبادئ 
الديمقراطية وحقوق اإلنسان العالمية والحريات، ويمكن للناس أن يعّبروا 
ع���ن اختياراتهم عب���ر اإلدلء بأصواتهم في النتخاب���ات، وتقديم مطالبهم 
لممّثليه���م بحرية تامة واس���تخدام الحق���وق الديمقراطية األخ���رى المتاحة 
لهم، يمكنهم القيام بذلك بشكل فردي أو جماعي من خالل المشاركة في 

أنشطة منظمات المجتمع المدني.

إنني أرفض دائًما فكرة التعامل مع الدين باعتباره أيديولوجيا سياسية 
)Politic). كما أرى أن على المس���لم أن يتصرف وفًقا لألخالق اإلس���المية 
سواء في البعد المَدني والمجتمعي، أو في الشأن العاّم والمجال اإلداري. 
أي يجب أن يلتزم بقيم اإلسالم األخالقية في كل مكان ُوجد فيه؛ فالسرقة 
والرشوة والنهب والكسب غير المشروع والكذب والنميمة والغيبة والزنا 
والنحطاط األخالقي... هي ذنوب وأمور غير ش���رعية في كل السياقات. 
ول يمك���ن ارتكاب هذه المعاصي ألي غرض كان، سياس���يًّا أو غيره، ول 
يصّح ألحد اإلفتاء بارتكابها. ثم إن هذه المعاصي ُتعتبر جناياٍت حتى في 
إط���ار المعايير المتعارف عليها عالميًّا. وإذا فقد الفرد نزاهته األخالقية في 
ه���ذا الجان���ب، فإن دوره في الش���أن العام أو في أي حزب سياس���ي، عديم 
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الج���دوى. وكأي إنس���ان عادي، ُيس���عدني أن أرى ه���ذه المبادئ األخالقية 
وقد تحّولت إلى س���لوك لدى جميع َمن يشغلون مناصب في الشأن العام 
أو ف���ي المجال السياس���ي. ف���ي الواقع إن المش���اكل المذك���ورة أعاله هي 
المصدر الرئيس���ي للش���كاوى في المؤسس���ات اإلدارية والسياس���ية في كل 

مكان حول العالم.

واس���محوا ل���ي أن أق���ول بكل وضوح؛ إذا كان المس���لمون ف���ي بلٍد ما 
يمارس���ون شعائرهم الدينية بحّرية، ويتمّكنون من إنشاء مؤسساتهم الدينية 
ب���ال عوائ���ق، ويس���تطيعون أن يلّقنوا قيمه���م الدينية ألبنائه���م ولمن يرغب 
ف���ي تعّلمها، ولديهم الحّرية الكاملة في التعبير عنها في النقاش���ات العامة، 
ويعلنون عن مطالبهم الدينية في إطار القانون والديمقراطية، فإن حاجتهم 
إلى إقامة دولة دينية باتت غير ضرورية. والتاريخ يش���هد على أن حركات 
التم���ّرد والث���ورات والنقالبات وأح���داث العنف دائًما ما تج���ّر البالد إلى 
الفوض���ى والمآس���ي، وتجعلها في نهاي���ة المطاف تفقد كل مكتس���باتها في 
مجال الديمقراطية وحقوق اإلنس���ان، وتكّبد الش���عوب أضراًرا وخسائر ل 
يمك���ن تالفيه���ا. والحقيقة أنه إذا تّمت الس���يطرة على س���لطة بلٍد ما قس���ًرا 
وُأجِبَر الناس على التديُّن، فإن هذا سيجعل منهم ُمنافقين، يراؤون السلطة 
داخ���ل بلده���م ويتظاهرون بالتدّي���ن لتحقيق منافع ش���خصية، ولكن ما إن 
يس���افروا إلى الخارج حتى ينغمسوا في حياة مناقضة للدين ومفتوحة على 
ألوان شتى من الذنوب واآلثام. ففي مثل هذا البلد يضعف احترام القانون 
وينتشر النفاق والرياء. وإن نظرة فاحصة لتجارب متنوعة في بلدان مختلفة 

ستدلك على أن كلماتي المجردة هذه لها في الواقع ما يؤازرها.

س:.كيف.ترون.العالقة.بين.اإلسالم.والديمقراطية؟.هل.ينسجمان؟.

وكيف.تقيمون.الممارس���ة.الديمقراطية.في.تركيا؟.وما.تأثير.تلك.العالقة.
على.محاولة.تركيا.االنضمام.إلى.االتحاد.األوروبي؟
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ج: نظام الحكم القائم في تركيا منذ الخمس���ينات هو نظام ديمقراطي 
بالرغ���م م���ن كل ما يعاني���ه من تعّث���رات، فالديمقراطية هي نظ���ام يّتجه إليه 
العالم اليوم. لقد بدأت البوادر األولى نحو نقل بالدنا إلى الديمقراطية منذ 
أواخر الدولة العثمانية عام 1876م من طرف الس���الطين العثمانيين الذين 
كانوا في الوقت نفس���ه خلفاء العالم اإلس���المي، حيث ش���ّكل النّواب من 
غير المس���لمين في أّول برلماٍن ُمنَتَخب ديمقراطيًّا نس���بَة الثُلث تقريًبا. فمن 
الخط���أ أن ننظ���ر إلى اإلس���الم وكأنه متعارض م���ع الديمقراطية، والعكس 
صحيح. ويمكن القول إن الديمقراطية هي النظام األنسب لمبادئ الحكم 
في اإلس���الم لكونها تتيح الفرصة للّناخبين أن ُيحاِسبوا الحّكام المنتَخبين 
ا وفساًدا  ويس���ائلوهم، ولكونها نقيًضا لالس���تبداد الذي يعتبره اإلس���الم شرًّ
في الحكم. فليس لإلسالم مشكلة مع النتخابات الديمقراطية والمساءلة 
وس���يادة القان���ون وغيره���ا م���ن المب���ادئ الديمقراطي���ة األخ���رى. وعندم���ا 
صّرح���ُت ع���ام 1994م بأنه »ل ينبغي التراجع ع���ن الديمقراطية«، ُقوبلت 
ه���ذه التصريح���ات بالعتراض من بعض الفئ���ات، إل أن هناك العديد من 
التطبيق���ات واألنماط للديمقراطية ل يمكننا القول إنها بلغت حّد الكمال، 

بل هي في طريقها إلى الكتمال.

إن البل���د الذي يتم في���ه حفظ الدين والنْفس والعقل والنس���ل والمال، 
ول ُتقيَّد فيه حقوق األفراد وحرياتهم إل في الحالت الستثنائية القصوى 
كالح���روب مث���اًل، وُتعاَم���ل في���ه األقلّيات بالتس���اوي مع باق���ي المواطنين 
ول يتعرض���ون ألي تميي���ز، وُيت���اح للجمي���ع التعبير عن وجه���ات نظرهم 
الش���خصية والجتماعية والسياس���ية بكل حرية والعمل بها؛ هو بلد متناغم 
م���ع روح اإلس���الم. وإذا كان الن���اس ف���ي بل���ٍد كه���ذا يمكنه���م التعبير عن 
آرائهم ومعتقداتهم بحّرية ويؤّدون واجباتهم وشعائرهم الدينية، ويتمّتعون 
بحريات مثل الملكية الخاصة وحريات أخرى، فليسوا مطاَلبين -مسلمين 
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كانوا أو أتباَع ديانات أخرى- بتغيير نظام الحكم في ذاك البلد. أّما البلدان 
الت���ي ل يتمّت���ع فيها الناس به���ذه الحريات، فعليه���م أن يحاولوا الحصول 

عليها من خالل وسائل ديمقراطية دون اللجوء إلى العنف بتاًتا.

أعتق���د أن���ه بإم���كان اإلس���الم والديمقراطي���ة أن يتعايش���ا س���لميًّا ليس 
فق���ط في تركيا، بل أيًضا في البلدان المس���لمة، وف���ي البلدان ذات األغلبية 
والكثافة اإلس���المية. لألس���ف يالحظ أنه في البلدان التي يتم فيها ش���يطنة 
الديمقراطي���ة، تكث���ر انتهاكات حقوق اإلنس���ان، والضطراب���ات األخالقية 
والقانوني���ة، والنزاعات والصراعات الدينية والعرقية. إن الديمقراطية حاليًّا 
تتط���ور لتصب���ح -إن جاز التعبي���ر- عرًفا وقيمة مش���تركة للجنس البش���ري 
بأكمل���ه. فف���ي البل���دان التي تتواف���ق مع معايي���ر التح���اد األوروبي، يحق 
للمس���لمين من خالل مؤسسات المجتمع المدني ممارسة دينهم وتطبيقه 
وتمثيله بل ونشره وتعليمه أيًضا. ومن ثم فإن وظيفتنا األساسية أن نمارس 

قيمنا اإلسالمية ونتمثلها حّية سواء أفراًدا كّنا أو مجتمًعا مدنيًّا.

ل يمكن وصف تركيا بأنها دولة ديمقراطية بش���كل كامل. فالمتدينون 
الذين كانوا يتعرضون لالضطهاد في الماضي، مثل الطالبات اللواتي ُمِنْعَن 
���ًرا العديد من حقوقهن  م���ن ارتداء الحج���اب في الجامعات، قد نالوا مؤخَّ
نتيجًة لمساعي النضمام لالتحاد األوروبي؛ ومن ثم فإن عملية النضمام 
إل���ى التح���اد األوروبي قد ع���ادت بالكثير من الفوائد عل���ى تركيا من هذه 
الجه���ة، وت���م إدخ���ال إصالح���ات ديمقراطي���ة جّدي���ة للبالد في إط���ار هذه 
المساعي. وإذا استمرت هذه اإلصالحات واستطاع النظام الديمقراطي في 
تركيا تحقيق معايير التحاد األوروبي فيما يتعلق بس���يادة القانون واحترام 
حقوق اإلنس���ان والحريات، فباعتقادي لن تقف هوية تركيا المسلمة حجر 
عث���رة أم���ام عضويتها الكاملة. حتى لو قام متعصبون كارهون لإلس���الم في 
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أوروب���ا بمنع انضم���ام تركيا إلى التح���اد األوروبي، فإن المكاس���ب التي 
ا  حّققته���ا تركيا أثن���اء محاولتها الحصوَل على العضوية تبق���ى انتصاًرا مهمًّ
للديمقراطي���ة فيها. إل أن تركيا -مع األس���ف- قد ب���دأت مؤّخًرا تتراجع 

عن تحقيق تلك المعايير الديمقراطية لالتحاد األوروبي.

س:.ما.هو.معنى.»اإلسالم.الحنفي«.برأيكم؟

ج: ل يج���وز اس���تخدام ه���ذا التعبي���ر ول يمك���ن قبول���ه إطالق���ا، ل 
بح���ق المذه���ب الحنف���ي ول غيره م���ن مذاهب الفقه اإلس���المي األخرى. 
فالمذاه���ب تجته���د -وف���ق األص���ول الت���ي تتبعها- ف���ي جوانب اإلس���الم 
القابل���ة لالجته���اد، دون أصوله وأساس���اته وثوابته. وقد تتف���ق أو تتعارض 
تفاسير أي من هذه المذاهب بعضها مع بعض، لكنها ما لم تتعارض مع 
روح اإلس���الم والمبادئ األساس���ية للقرآن والس���نة، فهي تبقى داخل دائرة 
اإلس���الم. ول يخف���ى أن اجتهادات أئمة المذاهب تأث���رت بالبيئة المحيطة 
به���ا وقته���ا، كما كان للظروف السياس���ية والثقافية -أيض���ا- تأثير على هذه 
الجته���ادات. ويبق���ى الق���ول إن كال من األئمة األربع���ة للمذاهب الحنفية 
والش���افعية والمالكية والحنبلية كانوا مخلصين، وكرس���وا حياتهم لإلسالم 
وعانوا كثيرا من المش���كالت والصعاب في سبيل خدمة هذا الدين. لذلك 
خرجت هذه الجتهادات الفقهية بفضل جهودهم وجهود طالبهم، وعليه 
ينبغي النظر إلى تلك الجهود باعتبارها من عناصر الثراء والغنى في التصور 
اإلسالمي. وأنا الفقير أيضا أحاول أن أسير على نهجهم، هذا النهج الذي 
يمك���ن تلخيص���ه على النح���و التالي؛ تقديم حف���ظ الدين والنْف���س والعقل 
والنس���ل والم���ال على تقديس الدول���ة.. وامتالك اإلنس���ان لحرية الختيار 
وحّرية المبادرة.. والعتراف بدور العقل والمصلحة العامة وحتى التجربة 
المجتمعي���ة إل���ى جانب النق���ل في فهم الوح���ي اإللهي.. وتفعيل مؤسس���ة 
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الجتهاد ف���ي المجالت الدينية القابلة للتأويل والجتهاد، دون النصوص 
الصريحة.. والسعي إلى ترسيخ حرية األمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. 
والس���ماح للمتدّينين بالتعبير عن ش���عائرهم الدينية بكل حّرية وممارستها، 
ليس على المس���توى الفردي فحس���ب، بل في المجالت واألمكنة العامة 
أيًض���ا.. واحترام القان���ون والنظام واألم���ن والس���تقرار، واعتبار اإلرهاب 
وقت���ل األبري���اء جريمة ض���ّد اإلنس���انية.. والترويج لروح المنط���ق والعقل 
باعتب���اره وس���يلة إلقن���اع المتحضرين بدًل من اإلك���راه.. والوعي بأن %98 
من اإلس���الم عبارة ع���ن روٍح ومعًنى وأخالق وعب���ادة وعبودية وكمالت 

وتسامح وسلوك وترغيب وتبشير.

وم���ن وجه���ة نظ���ر سوس���يولوجية، هك���ذا ُفهم اإلس���الم وُم���وِرَس في 
األناض���ول من���ذ أكث���ر من ألف س���نة، إن هذا التصور عن اإلس���الم يتحدى 
كل أش���كال العنف والتطرف ومحاولت تس���ييس الدين، كما يعزز الحب 
والتس���امح والقب���ول المتب���ادل والتواض���ع ونك���ران الذات وس���عة الصدر 
واحتض���ان الجمي���ع.. ويعط���ي األولوية للح���ق والعدل والحّرية والس���الم 
ف���ي المجالي���ن الجتماع���ي والعام؛ وبعبارة أخرى يس���عى إلى بناء نس���يج 

اجتماعي مفتوح على كل التجاهات.

س:.هل.فاجأتكم.أحداث.التمرد.األخيرة.في.العالم.العربي؟

ج: إل���ى حّدٍ ما. حس���ب معرفتي ف���إن العديد من الخب���راء المختّصين 
في ش���ؤون المنطقة ممن يكتبون في السياس���ة واإلس���تراتيجية الدولية، لم 
يتوّقع���وا اضطراب���ات من هذا القبيل على نطاق واس���ع. أعتقد أنه ل ينبغي 
إطالق اس���م التمرد على المس���اعي المطاِلبة بس���يادة القانون والديمقراطية 
في المنطقة، باس���تثناء تلك التي تس���تخدم العنف من أجل هذا الغرض. إن 
الوضع القائم في هذه البلدان، والمعاناة المس���تمرة أمٌر يدِمي القلب، ول 
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يبدو على المدى القريب حّل لهذه المعضالت؛ ولألسف أقصى ما يمكننا 
فعله اآلن كأفراد حيال ذلك، ليس شيًئا سوى الدعاء.

عندم���ا اندلع���ت األح���داث في ب���ادئ األمر، قل���ُت بناًء على حدس���ي 
وتوقعاتي المس���تقبلية: »ترى هل ما يحدث ربيع أم خريف عربي؟«، فهذا 
لألس���ف هو الواقع اإلنساني، التدمير سهل، أما البناء فَصْعب؛ ألن الطاقة 
الت���ي تحتاجه���ا لبن���اء نظاٍم جدي���د يتوافق علي���ه المجتمع كله، هي عش���رة 
أضع���اف الطاق���ة التي تحتاجها لإلطاحة بنظام قائم. لألس���ف لم نصل بعد 
إل���ى هذا المس���توى م���ن النضج الجتماع���ي. كما أن التاري���خ يحدثنا بأن 
التمّوجات الجتماعية قد تنجرف وتغير مسارها في اتجاهات مفاجئة غير 
محس���وبة، لذلك فالعبرة بتل���ك الديناميكات الداخلي���ة التي تدفع وتحّرك 
تل���ك األمواج. م���ا الذي يحّرك ويقود تلك التمّوجات؟! وما الذي يس���ري 
���َعيرات الدموي���ة؟ ينبغي النظر إل���ى ذلك.. إذا ل���م تضعوا ذلك في  ف���ي الشُّ
الحس���بان، ف���إن األمواج قد تنفلت وتنس���اق في اتجاهات غي���ر متوّقعة. إن 
العتماد على الحماس الجماهيري والحراك الجماهيري فحسب، ل يوّلد 
نتيجة سليمة. في تلك الفترة كنُت أقول دائًما: “علينا أن ننظر إلى »األمواج 
المنبثق���ة من الق���اع«، وإل فإن الضرر الناتج قد يخّي���ب آمالنا وتوقعاتنا”. 
عندم���ا كن���ُت أنظر لما يحدث مراقًبا من الخارج، لم أتوّقع قط بأن تفضي 
تل���ك األحداث إلى تغييرات جذري���ة ونتائج كبيرة في المدى القريب. كنا 
نشاهد تقلبات كبيرة، وتحولت ضخمة في الشارع العربي، ولكن بدا من 
الواضح مع الحس���ابات قصيرة المدى، أنها س���تكون عديمة الجدوى. إن 
المجتمعات العربية مجتمعات مكاِبدة، وأنا واثق من أنهم س���وف يقيمون 

ما وقع بالصبر والمصابرة والبرامج بعيدة المدى.
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إن حراك البحث عن الحرية بكل ألوانه، سيبقى في الذاكرة أحد أعظم 
إنج���ازات ه���ذا العصر. ولكن الزمان أثبت لن���ا أن التغييرات الراديكالية أو 
مح���اولت التغيي���ر الراديكال���ي دائًم���ا ما ت���ؤدي إلى ضرر ودم���ار أكبر من 
المتوقع، وأن عودة الستقرار والهدوء إلى المجتمع في أعقابها تستغرق 
زمًن���ا طوي���اًل. وكما يقول بديع الزمان س���عيد النورس���ي، هناك ثالثة أعداء 
كبيرة لألمة: الجهل والفقر والفرقة، ومن خالل مشاريع متوسطة وطويلة 
األم���د تق���وم بتدعيم التعليم والعلوم والثقافة والفنون والتجارة والتس���امح 
والح���وار، يمكنن���ا أن نكافح ه���ذه األعداء الثالثة. هذه المش���اريع المهّمة 
ق���د ل تب���دو ثماره���ا ف���ي الم���دى القريب، لكنها س���وف يكون له���ا أثر في 
المَدَيْيِن المتوّس���ط والبعيد. علًما بأن أّي مس���عى نحو الديمقراطية س���وف 
���س على أرضي���ة كهذه. وحرك���ة »الخدمة« كانت  يب���وء بالفش���ل ما لم يؤسَّ
وما تزال منذ عقود، تس���عى إلى تحقيق ذلك من خالل تأس���يس المدارس 
وإنش���اء الجامعات، وتكوين جمعيات واتحادات رجال األعمال، وافتتاح 
المؤسس���ات اإلغاثي���ة، وتفعي���ل دور مراكز الح���وار ووس���ائل اإلعالم في 
اس���تخدام لغ���ة بّناءة ُتس���هم ف���ي دعم التواص���ل والتح���اور وتحقيق العيش 
المش���ترك. كما نأمل أن تعمل هذه المشاريع، التي تدعمها شرائح واسعة 
من المجتمع، على مس���اعدة الجميع -بمن فيهم الرؤساء والمرؤوسون- 
لتأس���يس مجتمع���ات أكث���ر رفاًه���ا وأوف���ر س���الًما واس���تقراًرا. ونح���ن ف���ي 
س���بيل تحقي���ق ه���ذه الغاي���ة، نضرع إل���ى اهلل بالدع���اء القول���ي والفعلي عبر 
ه���ذه المش���اريع. ويمك���ن في هذا اإلطار، أن تش���رع المجتمع���ات العربية 
واإلسالمية في النطالق نحو مشاريع من هذا القبيل حتى قبل أن تتأسس 

في بلدانها أنظمة حكم ديمقراطية متكاملة بكل معنى الكلمة.

س:.م���ا.ه���و.تقييمكم.للنزاع.الدائر.في.س���وريا؟.وهل.هناك.ما.يمكن.
فعله.لوقف.هذه.المأساة؟
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ج: لألس���ف، س���وريا كلها تجد نفس���ها في طريق مس���دود. وأظهرت 
التط���ّورات أن الش���هيد الش���يخ محمد س���عيد رمض���ان البوط���ي كان محّقا 
ف���ي تقييم���ه للوضع، إذ كان يمثل نم���وذج العتدال الس���ّني والذي يمكن 
تلخيصه في مبدأ »أن أس���وأ حكومة أفضل من الفوضى والالحكومة« وأن 
هناك خطر النزلق نحو حرب أهلية لدى محاولة إس���قاط حكومة فاسدة 
عندم���ا تكون الظ���روف غير مواتية وعند انعدام الت���وازن في القوى. وعلى 
م���ا يب���دو، كان البوطي يعلم بوجود حالة من انع���دام التكافؤ بين الجانبين، 
وأن الجيش كان كّليا تحت س���يطرة النخب الحاكمة على مدى الس���نوات 
األربعين الماضية، وأنه لن يقف مع الغالبية. لقد نّبه البوطي في ضوء كل 

هذه األمور إلى المخاطر الجدية المستقبلية.

لو لم تندلع هذه األزمة لكان بإمكان س���وريا أن تتطّور ببطء وس���الم 
نحو دولة أكثر رفاهية وديمقراطية على المديين المتوس���ط والبعيد، وذلك 
بمس���اعدة عالقاته���ا الجادة م���ع تركيا عل���ى الصعيد التجاري والسياس���ي 
والجتماع���ي. ربم���ا كان الجزء األكثر مأس���اوية في األزمة ه���و زوال هذا 
الحتمال. في هذه المرحلة ما ينبغي القيام به في المدى القريب هو إيجاد 
حلول سياس���ية عاجلة إليقاف نزيف الدم األمر الذي س���يكون بمثابة إغاثة 
ول���و جزئية لماليي���ن األبرياء الذين يتضّررون مما يح���دث. ومن ثم، على 

المجتمع الدولي بذل جهود دبلوماسية مكثفة لتحقيق هذا الغرض.

س:.م���ا.تعليقك���م.على.التوتر.الس���نّي.الش���يعي.الحاصل.في.الش���رق.
األوسط؟

ج: ل يصح تمييز الناس على أنهم س���ّنة أو ش���يعة. ويجب أن ُيعامل 
���ا كان���ت دياناتهم أو  األف���راد بن���اء عل���ى كونه���م بش���ًرا بالدرجة األول���ى أيًّ
معتقداتهم أو مذاهبهم. اإلنس���ان -بما أنه إنس���ان- يمتلك حقوًقا أساسية، 
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وبم���ا أن���ه مواطن يمتل���ك حقوًقا ديمقراطية. كذلك هناك بون شاس���ع بين 
الدين أو المذهب واأليديولوجيات السياسية الحديثة.

ل ينبغ���ي أن يك���ون هناك إش���كال ل���دى عاَلم الس���نة إزاء المجتمعات 
���ا آلل البيت. ومع ذلك ف���إن مبادئ ديننا ل  الش���يعية الت���ي تكّن حبًّا خاصًّ
تجيز ألي دولة أن تمارس القمع واإلساءة على أساس الفروق الطائفية في 
محاول���ة للظهور كقوة إقليمية. ولقد كان���ت هناك جهود لتقريب المذاهب 
عبر التاريخ القريب لعب فيها -غالًبا- زعماء الشيعة دور المحرك. ولكن 
لألس���ف، فقد كان قادة الش���يعة يميلون إلى توظيف هذه الجهود ألغراض 
توسعية خاصة بهم، حتى إن الشيخ يوسف القرضاوي الذي كان متعاطًفا 
مع الفكرة في البداية، قد اشتكى من مواقف علماء الشيعة خالل السنوات 

القليلة الماضية وعاتبهم على ذلك.

والمش���كلة وإن بدت في الظاهر على ش���كل توتر بين الس���نة والشيعة، 
إل أن الحقيقة مرتبطة بأهداف سياس���ية أخ���رى؛ مثل الهيمنة على المنطقة 
وتوس���يع النف���وذ والتحول إلى ق���وة إقليمي���ة. لذلك ُتس���َتخدم النتماءات 
الديني���ة والمذهبية والطائفية وس���يلًة لتحقيق ه���ذه األهداف؛ إذ يقوم بعض 
الساس���ة بتحوي���ل الدين إلى أيديولوجية سياس���ية وتضييق مس���احته لتوافق 
ذهنياتهم السياسية القمعية المحدودة. هذا باإلضافة إلى وجود محاولت 
حثيث���ة لتحويل الهوية الس���نية أو الهوية الش���يعية إل���ى منطلقات تفضي إلى 
أيديولوجيات.. ل أحد يستطيع أن ينكر أن إيران اليوم، تسعى إلى تحقيق 
غايات قومية فارس���ية تحت س���تار التش���ّيع. بالطبع يحق لل���دول أن تعزز 
مصالحه���ا الوطني���ة وتح���اول حمايتها عبر وس���ائل مش���روعة في الس���احة 
الدولية، لكن إثارة التوّترات الدينية والطائفية والعرقية، ل ينبغي أن تكون 
إحدى هذه الوسائل. هذا خطأ، وعلى جميع المنظمات الدولية أن تكافح 

هذا الخطأ.
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م���ن ناحي���ة ثاني���ة، إذا كان���ت هن���اك قضايا نراه���ا خطأ، وف���ق معتقدنا، 
بمقدورنا أن نش���رح هذا للناس بطريقة حضاري���ة قوامها الرحمة والتلطف 
والحكم���ة، م���ن منطل���ق أن ل إكراه في الدين. ولكن، لألس���ف، قام بعض 
األفراد والجماعات بتقديم صور مضللة عن المدرس���ة الس���نية، وذلك عبر 
الترويج للعنف واإلرهاب باسم أهل السنة. ومثل هذه الجماعات تتسبب 
بالخراب والضرر األكبر لإلس���الم نفس���ه. فالعالم اإلس���المي بحاجة اليوم 
أكث���ر م���ن أي وقت مض���ى إلى الوئام والوفاق والتس���وية الس���لمية للقضايا 
السياس���ية. ه���ذا أمر ضروري بالنس���بة لألمة من أج���ل أن تتخلص من مثل 

هذه المواقف واألحداث المدمرة.

س:.لم���اذا،.ف���ي.رأيك،.نجد.كثيرين.من.ش���باب.الس���نة.العرب.أكثر.
عرضة.لتبني.التفاسير.المتطرفة.لإلسالم؟

ج: في كل دين تجد جماعات تنحرف عن الخط العام وتتبنى تفاسير 
راديكالي���ة. ولعل���ه من الصع���ب القول: إن أتباع مذهب معين، س���واء كانوا 
من الس���نة أو الش���يعة، أكثر عرض���ة لمثل هذه النحراف���ات. أعتقد أن هذه 
المش���كلة نابعة إلى حد كبير من تقصيرنا في فهم مضمون الدين الحقيقي 
وهويت���ه وتبنيهم���ا. إن التعامل مع الدين على أنه أيديولوجية سياس���ية لهو 
أكب���ر خيان���ة تمارس بحق الدين، ألنه في هذه الحالة، يختزل اإلس���الم في 
مجموع���ة م���ن المبادئ البس���يطة ويضيق مس���احته الرحب���ة. ول بد هنا من 
اإلشارة إلى أن هذا أثر من آثار الستعمار الذي امتّد على مدى عقود في 
المنطقة. وحقا، فإن الميل إلى اختزال الدين بأيديولوجية سياسية واللجوء 
إل���ى العنف تجده أكثر انتش���ارا ف���ي البلدان التي عانت من الس���تعمار في 
ماضيه���ا. وم���ا يثي���ر الفزع ه���و أن عنف ه���ذه الجماع���ات المتطّرفة يحظى 
بتغطية إعالمية واسعة تحجب أصوات الغالبية العظمى من المسلمين التي 
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ترفض ممارسة هذا العنف مطلقا. وأحيانا تتعمد بعض األطراف إبراز هذه 
الجماعات المتطرفة ودفعها إلى الواجهة بنيات أو غايات س���يئة ترمي إلى 

تشويه صورة اإلسالم الناصعة.

اإلس���الم دين منفتح على الجتهاد وصالٌح لكل زمان ومكان. وهذه 
المي���زة تحف���ظ اإلس���الم م���ن محاولت ربط���ه بجغرافي���ة أو عقلي���ة معّينة، 
بش���رط أن ل تتع���ارض التفاس���ير والتأويالت مع جوه���ره وأصوله الثابتة. 
وف���ي ه���ذا اإلط���ار، عبر فت���رات مختلفة من التاريخ ُس���ّوقت نم���اذج أبوية 
وقومي���ة ودولية لإلس���الم وُرّوجت على أنها اإلس���الم الصحيح. وإذا كان 
التفس���ير الراديكالي لإلس���الم يعني العنف، فإن ظاهرة وجود مس���لمين من 
الس���نة والش���يعة يستخدمون العنف واإلكراه وس���يلة لتبليغ اإلسالم ليست 
بجديدة. لقد وجد من نحا هذا النحو بين المس���لمين طوال التاريخ، ولئن 
ب���رز بع���ض ه���ؤلء في عالم الس���نة خالل الفت���رة األخيرة فإن ه���ذا ل يغّير 
هذه الحقيقة التاريخية. أضف إلى ذلك أن اإلعالم يميل إلى التركيز على 
مثل هؤلء الناس والجماعات مقابل تهميش 99.5 بالمائة من المس���لمين 
الذين يرفضون هذه الجماعات المتطّرفة، األمر الذي يشوه الصورة العامة 

لإلسالم.

وبم���ا أن الجماع���ات الت���ي تتبّنى التفاس���ير الراديكالي���ة، المتعاملة مع 
اإلس���الم كأيديولوجي���ة، تتحّم���س لفك���رة الس���تيالء عل���ى الدول���ة وإعادة 
تش���كيل المجتم���ع من أعلى إلى أس���فل بأس���لوب اس���تبدادي… وبما أن 
الدول���ة اإليراني���ة الش���يعية كان���ت ول ت���زال رس���ميا وبفعالي���ة، توّظف مثل 
ه���ذا النم���وذج في الحكم من���ذ 1979م... فإن أنصار هذا النهج الش���يعي، 
وإن كان���وا من الس���نة، فه���م يتصّرفون ك�»َمِلكّيِين أكثَر م���ن الَمِلك«. بمعنى 
أنهم يجدون في الثورة اإليرانية الش���يعية تجس���يدا لمثلهم العليا. مثل هذه 
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المظاهر المتطرفة قد تتطّور وتش���غل حيزا كبيرا في الظهور في أي مكان، 
ول سيما إبان مواجهة الستعمار والحتالل.

أعتق���د أن���ه إذا تمّكن���ت التي���ارات اإلصالحي���ة الكبرى م���ن أن تتحّرك 
بطريقة فطرية انس���يابية -في جو من الحّرية- في القاعدة الش���عبية الكبرى 
أي في الس���واد األعظم دون الوقوع في ش���باك التس���ييس، فس���وف تش���كل 
محيًط���ا واس���ًعا تذوب فيه تلك المطال���ب الراديكالية مع مرور الوقت. إن 
قدرة الدين على تحقيق تحّولت فردية وأخالقية دائما أكثر تأثيرا واتساعا 
واس���تمرارية من التطبيقات السياس���ية والس���لطوية. ولكن عندما ل يستفاد 
كليا من قدرة اإلس���الم على إفراز ديناميات التغيير الجتماعي قد تنحرف 
مث���ل ه���ذه الجماع���ات نحو تبّن���ي مواقف أكثر تسييس���ا وتطرف���ا. إن حركة 
“الخدمة” ل تهدف إلى تغيير المجتمع من أعلى إلى أس���فل، بل تس���عى 
إل���ى بن���اء األف���راد. التغيير يجب أن يبدأ من الفرد، فإذا اس���تطعنا أن ننش���ئ 
أفرادا ومواطنين صالحين مجبولين على اإليثار والفضيلة فإنهم س���ينقلون 
المجتمع إلى مس���تقبل أكثر س���لما واستقرارا وازدهارا. ومع هذا، فإننا ل 
نعّلق قلوبنا بالنتيجة ول نتعجل قطف الثمرة بالدرجة األولى.. ف�»الخدمة« 
تعمل على إنش���اء حدائق وبس���اتين تنتج أفضل أنواع الثمار، ويأتي الناس 
بعد ذلك ليجنوا هذه الثمار ويعّدون منها الطعام الذي يحّبونه أو الحلوى 

التي يشتهونها أو المائدة التي يفّضلونها بمحض اختيارهم.

س:.مّهدت.الثورات.العربية.الطريق.أمام.نشوء.التطرف.والتفسيرات.

المحافظ���ة.لإلس���الم..باعتقادكم.كيف.لذلك.أن.يؤث���ر.على.وضع.المرأة.
في.المنطقة؟

ج: م���ع أنن���ي لم أفهم الس���ؤال تماما، أود أن أش���ير إل���ى أن األحداث 
في تونس ومصر وس���وريا ش���كلت في بدايتها بحثا عن مطالب في مجال 
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الديمقراطي���ة وحقوق اإلنس���ان والحري���ات األساس���ية. إل أن الفئات التي 
ب���رزت عل���ى الس���احة فيم���ا بعد، واألح���داث المؤس���فة، طغ���ت على هذه 
المطال���ب األولي���ة. وللتوضيح ل يصح الخْلط بي���ن المحافظة والتعصب. 
كأي دي���ن آخ���ر، لإلس���الم مجموع���ة م���ن المبادئ األساس���ية الت���ي ينبغي 
الحفاظ عليها وصيانتها. وعندما نرجع إلى المصادر اإلس���المية من أجل 
تحدي���د ما ينبغ���ي المحافظة عليه من هذه المب���ادئ ينبغي أن نعتمد منهجا 
شامال متكامال باإلضافة إلى ما يتفتق عن الزمن الذي نعيش فيه من معان 

وتفاسير جديدة.

فيما يتعلق بالموضوع، كنت قد أش���رت في وقت سابق إلى أن للمرأة 
الحق والحرية في المجتمع اإلسالمي لتولي أي دور يناسبها حتى َكقاضية 
أو رئيسة وزراء أو رئيسة جمهورية. إن حرمان المرأة من حقها في التعليم 
وعزَلها عن الحياة الجتماعية يشكل ضربة قوية لسالمة المجتمع الوظيفية. 
وكمحاول���ة إلثبات وجه���ة نظري رأينا أنه كانت هناك صحابيات في صدر 
اإلس���الم يتولي���ن تعليم رجال من الصحابة المس���ائل الش���رعية والتجارية، 
وك���ّن مراجع في الفقه اإلس���المي. إن المقارب���ات المناقضة لهذه المقاربة 
إنما هي نتيجة غلبة بعض التأويالت الرجولية لبعض المصادر اإلسالمية. 
لألس���ف، الثقافات الرجولية ساهمت بشكل كبير في تآكل المكانة العادلة 
الس���امية التي منحها اإلسالم للمرأة وطبقها النبي طيلة العهد النبوي. ومن 
ث���م أصبح���ت المرأة ُتعاَمل كف���رد من الدرجة الثانية. ورغ���م وجود نماذج 
نس���ائية عظيمة مثل الس���يدة خديجة  التي كانت س���يدة أعمال، والسيدة 
عائش���ة  التي قام���ت بتعليم بعض الصحابة من الرجال ش���ؤوَن الدين.. 
رغم ذلك نحن -مس���لمي هذا العصر- ُنكِره المرأة على البقاء في المنزل 
ونكلفها بتربية األطفال فحسب. أجل، مع أهمية تربية األطفال، فإن النساء 
ل يتمتعن بالحترام داخل العائالت والمجتمعات اإلسالمية. المرأة تبقى 
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متخلفة عن الرجل في مجالت التعليم والمنجزات الثقافية. ولكن الجدير 
بالذك���ر أن العبودي���ة اختفت من التاريخ، ول أحد الي���وم يطالب بإعادتها، 
اس���تنادا إلى أسس من الفقه اإلس���المي التقليدي.. فلماذا ل نفّعل المنهج 
التقدم���ي ذات���ه في الرؤية الفقهية على وضع الم���رأة من دون أن يكون في 

األمر أي تعارض مع جوهر ومبادئ اإلسالم األساسية.

الوس���يلة الوحي���دة لتجنب هذه التفاس���ير المتطرفة ه���ي أن نأخذ عصر 
النبي واألجيال الثالثة التي تبعته كأساس في عملية إعادة التفسير والجتهاد 
اليوم، من أجل التخلص من الثقافة الرجولية وتأمين تعليٍم أفضَل للنس���اء، 
وتحس���ين واقع الم���رأة الجتماعي والقتصادي، وتمكينه���ا من أن تكون 

قادرة على الدفاع عن حقوقها.

س:.برأيك���م.كيف.س���يؤثر.الصع���ود.والهبوط.المفاج���ئ.ل�»اإلخوان.
المسلمين«.في.مصر.على.اإلسالم.السياسي.في.المنطقة؟

ج: إن مص���ر م���ن أه���ّم مراك���ز اإلس���الم الس���ّني، ولديها خب���رة عريقة 
وتجربة عميقة في إدارة الدولة والسياس���ة. ومن الضروري لمن يطمح في 
حكم مصر أن يحترم القيم الديمقراطية وس���يادة القانون؛ ألنه بلد يحتوي 
على ديانات ومذاهب وثقافات مختلفة. كما ينبغي احترام حساسيات كل 
الش���رائح المجتمعية وتحاشي تعريض أي منها إلى أي مظالم، واإلنصات 

إلى مطالبها المشروعة، لتحقيق األمن والستقرار في البالد.

إن حزبا جاء إلى الحكم نتيجة انتخابات مشروعة ديمقراطية ثم ُأِطيح 
ب���ه، لي���س من الس���هل توجيه النق���د إلي���ه. كان المرجّو أن ُيت���رك األمر إلى 
الناخبين ليحاس���بوه ويعاقبوه إذا كانت له أخطاء سياس���ية. وإن الدفاع عن 
تدّخ���ل كه���ذا مناق���ض للديمقراطية ومبادئه���ا. وما زاد م���ن صعوبة وضع 
اإلخ���وان أنه���م -عل���ى م���ا أعتق���د- تس���لموا الس���لطة ف���ي ظ���رٍف غاية في 
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الهشاش���ة، إضاف���ة إلى نقص ف���ي البنية التحتية والخب���رة الالزمة. وربما لم 
يكون���وا جاهزي���ن بما فيه الكفاية. وفي نهاية المطاف تظل جماعة اإلخوان 
حرك���ة من صميم المجتمع المصري، وس���تقوم بمراجعة ذاتية جديدة في 

ضوء التجارب األخيرة.

س:.ما.هو.كتابكم.المثالي.من.بين.مؤلفاتكم؟

ج: أس���تغفر اهلل.. لم أَر قط أي كتاب من كتبي ذا أهمية، إل أن الناس 
أحسنوا الظّن بها وأقبلوا عليها. طوال حياتي حاولُت أن أوّظف هذا اإلقبال 
والتفاعل اإليجابي -الذي ل أستحقه أبدا- في توجيه أنظار الناس إلى اهلل 
تعالى والرس���ول األعظ���م  واألنبياء الكرام والعلم���اء والصالحين، وفي 
تحبيبه���م إلى الناس. كذلك حاولُت بقدرتي العقلية المحدودة قراءَة أمراء 
البيان وأس���اطين العلم وفْهَمه���م، ودعوُت الناس إلى ذلك. فماضينا مليء 
بعمالق���ة الفك���ر والروح مثل اإلم���ام الغزالي ومولنا ج���الل الدين الرومي 
ويونس أمره ومحمد عاكف وبديع الزمان س���عيد النورس���ي وغيرهم ممن 

كانت أعمالهم وكلماتهم من أروع ما قيل وكتب عبر التاريخ.



حوار مع جريدة »زمان« التركية)))

»التعرض لالفرتاءات واملؤامرات َقَدُر السائرين يف هذا الدرب«

ا.في.توجي���ه.افت���راءات.إلى. س:.ف���ي.اآلون���ة.األخي���رة.الحظن���ا.غل���وًّ

فضيلتكم.من.قبل.الس���يد.رئيس.ال���وزراء)8).تفوق.تصور.العقل.والخيال..

فقد.اس���ُتخدمت.أقبح.العبارات.في.حقكم...ورغم.ذلك.آثرتم.الصمت.
ولم.ترّدوا.عليها؟

ج: بالتأكي���د تألم���ُت كثي���ًرا وحزنُت.. في حقيقة األمر لم أجد تفس���يًرا 
معق���وًل -حت���ى اللحظة- ِلما يّدع���ون. فبناء على أي دلي���ل يتحدثون بهذه 
الثقة، لم أفهم. تلك العبارات القبيحة، وتلك الجرائم التي أسندوها إلينا، 
ل أذك���ر أن مثيالتها ق���د ُوّجهت حتى من ِقبل أهل الكفر إلى أهل اإليمان 
ط���وال التاريخ اإلس���المي. ُأصبُت بإحباط كبير، ألنه���ا لم تكن لئقة على 
لس���ان قائليها. أتأدب من القول إنهم يكذبون، بل أفّضل أن أقول يضّللون 

الناس بقضايا مناقضة للواقع.

ولكن واس���يُت نفس���ي عل���ى النحو التال���ي، قلُت: ف���ي كل زمان -ول 
س���يما في زمن الفتن- تعّرض األبرياُء لتشويه سمعتهم، وأهينت كرامتهم، 
كم���ا أن بع���ض الناس الذين لم يس���توعبوا حقيقة ما يحدث، كانوا ش���ركاء 
)7)  حاوره: أكرم دومانلي، رئيس تحرير جريدة زمان التركية. نشرت في جريدة زمان التركية 17-21 آذار/مارس 

2014م.
)8)  تولى السيد رجب طيب أردوغان رئاسة الوزراء التركية في الفترة من 2003-2014م. ثم ارتقى إلى كرسي 

الرئاسة في الثامن والعشرين من أغسطس عام 2014م.
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ف���ي ذل���ك اإلثم بعلم أو بغير علم. َمن نحن أصاًل حتى نش���كو؟ فقد افتروا 
نا عائشة  … في العهد النبوي السعيد، بل وأكثُر من ذلك، فقد  على أّمِ
افترى الملحدون على اهلل كذبا، والقرآن يذكر افتراءاتهم في آيات عديدة، 
 ِ وَن ِلهَّ

ُ
َيَْعل ا ُس��ْبَحانَُه﴾ )ُس���وَرُة الَبَقَرِة: 116/2) حاشا هلل، ﴿َو ً

َ
ََذ اهلُل َول وا اتهَّ

ُ
ال

َ
﴿َوق

ََناِت ُسْبَحانَهُ﴾ )ُسوَرُة النَّْحِل: 57/16) حاشا هلل. وكم أتألم، وكم تحّز في قلبي  الْ
مثل هذه العبارات البشعة التي قيلت في حق اهلل -تعالى اهلل عن ذلك علوا 
كبيرا-. فإذا ارُتكتبت هذه الجرائم في حق اهلل، ورسوله، وفي حق العلماء 
والصالحي���ن عب���ر التاريخ، فكي���ف ينزعج -هذا القطمي���ر- عندما يتعرض 
لش���يء مماثل من ِقبل بعض أهل اإليمان؟ نعم، بمثل هذه األفكار أحاول 

أن أسّري عن نفسي.

ف���ي الحقيق���ة، كلٌّ يعمل على ش���اكلته. َم���ن َملك قابليَة الظل���م، َظَلم. 
وبم���ا أنن���ا ل نمل���ك نواج���ذ للعّض، فال يمكنن���ا أن نعّض أح���ًدا. ولكن ل 
نشكو.. فهم يظلمون ويتمادون في الظلم، أما نحن فسنبقى صابرين يقظين 
حذري���ن، وس���نضرع إل���ى اهلل تعالى من أجلهم، نس���أله أن يعاِم���ل بالرحمة 
والمغفرة من كان عنده قابلية للرحمة والمغفرة، ونرجوه - أن ينجيهم من 
السير في الطريق الخطأ. ول شك أن التعرض أللوان شتى من الفتراءات 
والمؤام���رات، ه���و َقَدُر الس���ائرين في ه���ذا الدرب في كل عصر، وس���يبقى 
كذلك إلى أن يرث اهلل األرض ومن عليها. وحينما تسود البصيرة والفراسة 
-مع مرور الوقت- فإن الغبش والضبابية وكافة الس���لبيات ستزول تلقائيًّا. 
فليس ثمة افتراء ول مؤامرة قادرة على الصمود أمام الحكمة والبصيرة. وكم 
كن���ُت أرجو من ه���ؤلء الذين انجرفوا وراء هذه األوه���ام والمؤامرات، أن 
يحاولوا إعادَة النظر -في ضوء الكتاب والسنة- في الطريق التي سلكوها.

س:.هل.أبيات.الش���عر.التي.ترددونها.دائما.تفسر.الواقع.الذي.نعيشه.
اليوم؟
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“الخليل.بال.وفاء،.والدنيا.ال.ترحم،.والعاَلم.ال.يهدأ..

.معك.. ..الهموم.كثيرة،.وال.يوجد.شريك.هّمٍ

..العدو.قوي،.والساعد.ضعيف...”

)الشاعر.فضولي). . .

ج: جميع إخواننا تقريبا أبدوا وفاءهم للقضية؛ ولم يحصل أي اهتزاز 
أو ارتب���اك ُيذكر لدى إخواننا وأصدقائنا رغم حجم الفتراءات واألكاذيب 
الت���ي وّجه���ت. لكن القلب ينتظر من البعض أن يتصرفوا بما يتناس���ب مع 
حجمه���م ومكانتهم. وهذا الرجاء ل يتحقق بالصورة المطلوبة أحيانا. ول 
أدري ه���ل يح���ق لن���ا أن ننتظر من بع���ض أصدقائنا المبّجلي���ن ممن خبروا 
الحي���اة وَتُعود صداقتنا معهم إلى س���نوات قديم���ة أن يظهروا ويدافعوا عن 
بع���ض األمور إكراما للحق؟! لذا أكتفي بالقول: بعُض أصدقاِء أيام الرخاء 

لم يتصرفوا بما يليق بمكانتهم.

عرفُت في السبعينات رجال كان يقول لي إنه مستعّد للتضحية بكل ما 
يملكه من أجل مشاريع »الخدمة«.

ف���ي انق���الب 12 مارس 1971م دخلنا الس���جن مع���ا، وعندما خرجنا 
أردنا أن نكمل مبنى مبيت الطلبة »بوزياقه« والذي كنا قد بدأنا في إنش���ائه 
طني  م���ن قب���ل، فعندما ذكرُت له ذلك قاطعني قائال: “بربك أس���تاذ، ل توّرِ
أكث���ر م���ن هذا”. إن الثبات في مثل هذه الظروف الصعبة غاية في األهمية. 
هم���ة المرء بق���در هّمه وصفاء معدنه. ولكن علينا أن ل نس���تاء ول نعِتب، 
 وس���وف نرى في اآلخرة من س���يطأطئ رأس���ه ندما ويحم���ّر وجهه خجال. 
وم���ا صبُرن���ا ومصابرتنا -ف���ي الحقيقة- على هذه المكاب���دات إل من أجل 
اآلخرة. فنحن ُطاّلب الخلود، فإذا كان الخلود مطلبكم، فال يليق بكم أن 

تلتفتوا إلى الدنيا الفانية.
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وها نحن نعلن للعالم أجمع، أننا متس���امحون في حقوقنا الش���خصية، 
فق���د أحللن���ا حقوقن���ا. ولك���ن إن كان هن���اك تج���اوزات ف���ي ح���ق الدين.. 
تج���اوزات في ح���ق هذه األمانة المقدس���ة، فتلك لها صاحبه���ا، وصاحبها 
يحاس���ب عليها دون ش���ك، لذا ينبغي أن يخش���ى الظالم من أن يجد نفس���ه 
وقد انقلبت أوضاعه فجأة رأسا على عقب. لكننا ل نرجو ذلك ألحد ول 
نرغ���ب ف���ي أن يصيب ذل���ك أحدا، ألن قلَب المؤمن يج���ب أن يكون مثل 

الورد، وأن يكون كالمه وردا ينشر ِطيبا حيثما حّل.

س:.إنك���م.واح���د.من.أكث���ر.من.تعّرضوا.لمظالم.ش���تى.ف���ي.انقالب.

28.فبراي���ر.1997م..فق���د.تعرضتم.حينئذ.لحملة.إعالمية.إبادية.شرس���ة،.

ث���م.ُرفع���ْت.دع���وى.ضدك���م،.واس���تمرت.المحكم���ة.8.س���نوات..ولكن.

مس���ؤولي.الحزب.الحاك���م.الذين.أقاموا.كيانهم.مؤخ���را.على.معاداتكم،.

أخ���ذوا.يرددون.أن.فضيلتك���م.دعمتم.ذلك.االنقالب،.وبالتالي.يحاولون.

أن.يظهروا.أنفس���هم.وكأنهم.عرضة.لمظالم.جديدة..هل.تش���عرون.بأنكم.
تعيشون.اليوم.المآسي.نفسها.التي.عانيتم.منها.في.تلك.األيام؟

ج: لق���د تعرضنا لمثل هذه المآس���ي والضغوطات مرارا. ففي انقالب 
12 مارس 1971م ُسجنُت 6 أشهر ونصف بتهمة »التسّلل داخل الدولة«. 
كان���ت الم���ادة )9)163 ف���ي تلك األي���ام تعمل مث���ل الِمْقَصلة ف���وق رؤوس 
المس���لمين، حت���ى ج���اء »تورغ���وت أوزال )Turgut Özal)«)10) وألغ���ى هذه 
الم���ادة. وف���ي انقالب 12 س���بتمبر 1980م طاردني األمن 6 س���نوات كما 
يط���اَرد المجرم���ون. وداهموا بع���ض األماكن بحثا عن���ي، وتعّرض إخواني 
)9)  المادة 163: مادة قانون العقوبات التركية أصدرت في 1949م. وهذه المادة المخالفة للديمقراطية تسببت في 
رفع الكثير جدا من الدعاوى ل سيما ضد المتديّنين الملتزمين، وقد أُلغيت في 12 أبريل 1991م من قبل المرحوم 

»تورغوت أوزال« رئيس الجمهورية التركية األسبق.
)10)  تورغوت أوزال: 13 تشرين األول/أكتوبر 1927م - 17 نيسان/أبريل 1993م، كان رئيسا للوزراء في الحكومة 
التركية الخامسة واألربعين والسادسة واألربعين، واختاره مجلس الشعب الوطني التركي في 31 تشرين األول/أكتوبر 

1989م الرئيس الثامن للجمهورية التركية، حيث تولى رئاستها من 9 تشرين الثاني/نوفمبر 1989م حتى تاريخ وفاته.
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لمضايقات ش���ديدة. من هنا يمكنني الق���ول إن العيش تحت وطأة الترّصد 
والمالحق���ات والنقالب���ات أصبح نمط حياة بالنس���بة لي. أما ما نعاني منه 
الي���وم، فه���و يزيد على ما كنا نعاني منه أيام النقالبات العس���كرية بعش���رة 
أضع���اف. رغم كل ش���يء، لس���ُت ش���اكيا. لكن الف���ارق في ه���ذه المرة أننا 
نتعرض للمعاملة السيئة نفسها من ِقبل مدنيين كنا نحسب أننا نتجه وإياهم 
إلى قبلة واحدة. لذلك أصدقك القول بأن إحساس���ي باأللم مضاعف هذه 
َصْبٌ َجِيٌل﴾ ل بد لهذه 

َ
الم���رة. ولكن ما باليد من حيلة س���وى أن نق���ول ﴿ف

الكربة أن تزول كما زالت شقيقاتها األخرى، والسالم.

س:.ي���رددون.االنتقادات.التي.وجهتموها.إل���ى.حكومة.»نجم.الدين.

أربكان.)Erbakan)«)11).وإلى.طريقة.تس���ييرها.ألزمة.28.فبراير.1997م،.
ويّدعون.أنكم.آزرتم.االنقالب.حينئذ؟

ج: عندم���ا أت���ى ح���زب الرفاه ف���ي المركز األول بع���د النتخابات التي 
ج���رت في ذل���ك الوقت، بدأت بع���ض التحركات المناوئ���ة داخل القوات 
المس���لحة التركي���ة بش���كل واضح، والجمي���ع لحظ ذلك. أخ���ذْت غيوم 
س���وداء تتجمع في س���ماء تركيا، ولكنها لم تتحول بعُد إلى عاصفة. أذكر 
أنني كنت في جلسة مع بعض الصحفيين في »أنقرة« مثل المرحوم »ياووز 
جوكم���ان )Yavuz Gökmen)« والس���يد »فهمي ك���ورو )Koru)«، وكان أيًضا 
الس���يد »فاتح ش���كيركه )Çekirge)«، أفصحُت له���ؤلء األصدقاء عن قلقي 
وما بلغ مس���امعي من أنباء حول الموضوع. ولكن واجهوني بردود أفعال 
س���لبية. ل���م أكن الوحيد ال���ذي يرى الخط���ر القادم، بل كان آخ���رون أيًضا 
)11)  نجم الدين أربكان: 29 تشرين األول/أكتوبر 1926م - 27 شباط/فبراير 2011م تولى رئاسة »حزب النظام 
الوزراء  رئيس  نائب  منصب  أيضا  وتولى   »(RP( الرفاه  )MSP)« و«حزب  القومي  السالمة  و »حزب   »(MNP( القومي 
بتكوينه حكومة ائتالفية مع »بولنت أجويت )Bülent Ecevit)«، وأسس في عام 1983م حزب الرفاه، نجح في حصد 
 »(DYP( أغلبية األصوات في انتخابات عام 1996م ليترأس حكومة ائتالفية 1996-1997م مع »حزب الطريق القويم

»(Tansu Çiller( برئاسة » تانصو ِجللر
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يرون الخطر نفس���ه. وإثر »فضيح���ة ُصوُصوْرُلق )Susurluk)«)12) اس���تغّلْت 
غمة العسكرية ردود أفعال المجتمع لحسابها، وهيأت المناخ لنقالب  الطُّ
عسكري. وعندما شرعوا في تفعيل خطة النقالب كان األوان إليقافها قد 
فات. ثم فجأة أضافوا في اللحظة األخيرة اسم هذا الفقير إلى التقرير الذي 
أعدت���ه المخاب���رات التركية حول فضيحة »ُصوُصوْرُل���ق«. فيما بعد علمُت 
َمْن فعل ذلك، إل أني لم أفش أسماء أهل اإليمان هؤلء، ولم أطعن فيهم 

قط، وفّضلت أن أدفنها في أعماق قلبي.

ثم جاءت قرارات 28 فبراير. كانت المادة الثانية من بيان تلك القرارات 
تن���ص عل���ى ضرورة تأميم المدارس وفق قان���ون »توحيد التعليم«. وعندما 
ا خطيًرا طرحُت -ككثير من الناس- فكرة اإلعالن  بلغ التوتر في البلد حدًّ
ع���ن انتخابات مبك���رة كحل للخروج من هذه األزم���ة بأقل أضرار ممكنة. 
كم���ا أّك���دُت على ضرورة إص���دار قانون انتخاب���ات جديد ينق���ل البلَد إلى 
انتخابات مبكرة. لسُت أنا الفقير فقط َمن قال ذلك؛ إنما كثير من األسماء 
أيًض���ا -وعلى رأس���هم »كورك���وت أوزال )Korkut Özal)«- ش���اركوني في 
رأي���ي هذا. حتى إن بعض وس���ائل اإلعالم الموالي���ة للحكومة، أّيدت هذه 
الفكرة ونقلتها إلى مانشيتاتها، وإذا رجعتم إلى األرشيفات فسترون كل ما 

ُكِتب وقيل في تلك األيام.

ف���ي هذا الص���دد، نّبهُت الس���يد »نجاتي جلي���ك )Necati Çelik)« وزير 
العم���ل ف���ي تلك األي���ام إلى ب���وادر قدوم النق���الب، وحذرته م���ن المناخ 
النقالب���ي ال���ذي بدأ يتش���ّكل في البالد، ولدّي ش���هود على ذلك، فالس���يد 
»ع���الء الدين كاي���ا )Kaya)«، و»ملي���ح نورال )Nural)« كان���ا حاضرين في 
قانونية  غير  عالقات  وجود  انكشاف  بسبب  تفجرت  فضيحة   :»(Susurluk(»ُصوُصوْرلُق« حادثة  أو  فضيحة    (12(
قضاء  في  1996م  نوفمبر   3 في  وقعت  مرورية  حادثة  نتيجة  ذلك  وظهر  والعشائر،  المافيا  وعصابات  الشرطة  بين 
»صوصورلق« التابع ل�»باليكسير )Balıkesir)«. وهي من أهّم الفضائح في تاريخ الجمهورية التركية. وفي أعقاب هذه 

الحادثة طالب الرأي العام بالكشف عن العالقات غير المشروعة الدائرة في مثلث »الدولة والسياسة والمافيا«.
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ذل���ك اللق���اء. قلُت ل���ه “يخططون إلح���داث انقالب ض���د الحكومة...”. 
كنُت أبذل قصارى جهدي لمنع وقوع ضربة مقّوضة للديمقراطية. الس���يد 
نجاتي استمع إلى مخاوفي بحماس وانفعال ثم قام وذهب. نقل األمَر إلى 
األستاذ المرحوم أربكان، ولكن لم تأت أيُّ مبادرة تشير إلى نيٍة للحيلولة 

دون وقوع الكارثة.

كذلك حاولُت أن أحّذر الس���يدة »تانصو تشّلر )Tansu Çiller)«)13) من 
الخطر القادم أيًضا، ونبهُتها إلى التطورات الس���يئة، لكنها قالت “يا أستاذ، 
أدع���وك إلى الت���زان أكثر”، تألمُت كثيًرا وحزن���ُت.. لذلك لم أدخل معها 
ف���ي التفاصيل. عندما رأيت أنني لم أس���تطع إقناع أحد، ش���عرُت بضرورة 
قول شيء ما يمنع التدخل في المسيرة الديمقراطية، كما يقع في المناطق 

المجاورة لنا.

ليس من أدبي أن أقول ألحد “فشلتم”. والكّل يشهد أنني أكّن احتراًما 
للجمي���ع، وبخاص���ة لمن يش���غل مناصب تمثيل الش���عب. ف���ي تلك األيام 
حاولُت من خالل التذكير بنماذج سابقة في تاريخنا كسيدنا أبي بكر وعمر 
، أْن أش���رح أّن النس���حاب من الس���لطة في مثل هذه الظروف الحرجة 
ليس مذّلة وليس َمدًعى لمذّمة، أي إذا كان الرجوع إلى الش���عب س���يمنع 
وق���وع كوارث أكث���ر فظاعة، فمن الحكمة اختياُر ذلك. األمر نفس���ه ينطبق 
على انقالب 27 مايو 1960، وانقالب 12 س���بتمبر 1980م كذلك. وقد 
لجأت حكومُة العدالة والتنمية إثر المذكرة العسكرية في 27 أبريل 2007م 
إلى هذا النهج، حيث اتخذت -خالل أس���بوع واحد- قراًرا بالخوض في 
)13)  تانصو تشيّلر: من ومواليد 23 أكتوبر 1946م، إسطنبول: سياسية واقتصادية تركية. وهي أول امرأة تركية تتولى 
رئاسة وزراء تركيا، وأول وزيرة خارجية في تاريخها أيضا. وبعد أن انتخب »سليمان دميرل )Demirel)« الرئيس التاسع 
للجمهورية التركي ُرّشحت »تانصو جيللر« لرئاسة حزب الطريق القويم )DYP)، وانتخبت في 13 يونيو 1993م رئيسا 
عاما للحزب؛ فصارت بذلك أول امرأة تتولى رئاسة وزراء تركيا. وقد ترأست الحكومات التركية أرقام 50 و51 و52 
في الفترة من 25 يونيو 1993م إلى 6 مارس 1996م. باإلضافة إلى أنها عملت في منصب وزيرة للخارجية ونائبة 

.(DYP( والطريق القويم (RP( لرئيس الوزراء في الحكومة رقم 54 الئتالفية التي شكلها حزبا الرفاه
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���رة، ومن ثم تمّكنت من اجتياز هذه العقبة. أي إن الحكومة  انتخاب���ات مبّكِ
عندم���ا قررت الرجوع إلى الش���عب، وأحالت األم���ر إلى صناديق القتراع، 
أفش���لت اللعب���ة التي أس���قطوا بمثلها حكومة فبراي���ر 1997م. هذا ما كنُت 

أقوله: "غّيروا قانون النتخابات، واذهبوا بالبلد إلى انتخابات مبكرة".

ول ب���د أن ألف���ت النتب���اه هن���ا إلى نقطة غاي���ة في األهمي���ة.. وهي أنه 
إذا أمعنت���م النظ���ر في »تقرير فضيحة ُصوُصوْرُل���ق« و»قرارات 28 فبراير«، 
س���تجدون أن الطغمة العس���كرية آنذاك، اس���تهدفت بالدرجة األولى حركة 
»الخدم���ة«. وم���ا عش���ناه لحًقا م���ن م���آٍس، كان تنفيذا لتل���ك المخططات 
السوداوية. وكّل ادعاء يناقض ذلك بعيد عن اإلنصاف، بعيد عن الحقيقة، 

بل هو الظلم بعينه.

س:.في.لقاءاتنا.السابقة.كنتم.قد.بّينتم.استغرابكم.حيال.من.يدعي.أن.

“الجماعة.تسيطر.على.نادي.فريق.فنرباخجه.)Fenerbahçe)«)11).وذكرتم.

أنك���م.واجهتم.صعوبة.في.فهم.ذلك..كي���ف.تقّيمون.هذه.االدعاءات.في.
إطار.المعلومات.الجديدة.التي.ظهرت.مؤخًرا؟

ج: نع���م، فري���ق »فنرباخج���ه« م���ن الن���وادي الرياضي���ة المتمي���زة ف���ي 
تركيا. وحس���ب ما أش���اهده، فإن إدارته ومش���جعيه ملتحم���ون فيما بينهم 
التحاما محكما. وهي حالة ُيحَسدون عليها. وَمن ينزعج من هذا أصاًل؟ 
أن���ا ش���خصيا عندما ف���از ن���اِدي »غلط���ه س���راي )Galatasaray)« بالكأس 
األوروب���ي فرح���ُت كثي���ًرا وامتألت فخ���را. القلب يرجو أيًض���ا أن يضيف 
 »(Trabzonspor( س���يبور  و»طراب���زون   ،»(Beşiktaş( »بش���كتاش  ن���ادي 
ونوادين���ا األخ���رى نجاحات جديدة إل���ى نجاحاتهم، وينتش���ر صيتهم في 
العال���م كاف���ة. واآلن، إذا نظرنا إلى الموضوع من هذه الزاوية، هل يمكننا 
)14)  ادعت الحكومة أن حركة الخدمة تحاول السيطرة على نادي فنرباخجه، ولكن كشفت التسريبات التي ظهرت 

مؤخرا بين أردوغان ونجله بالل أن أردوغان هو من كان يدبر للسيطرة على هذا النادي. 
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أن نفس���ر تلفي���ق مث���ل هذه الدع���اءات ضدنا إل بأغراض سياس���ية. يبدو 
أن كل مخالف���ة يعج���زون عن ش���رحها للرأي العام يب���ادرون إلى إلصاقها 
ب�»الحرك���ة« ك���رد فع���ل تلقائي. وقد ظهر في ض���وء التطورات األخيرة أن 

ادعاء »فنرباخجه« كان افتراء كذلك.

س:.ت���م.إخ���الء.معتقلين.على.نطاق.واس���ع.في.قضاي���ا.مهمة.يتابعها.
.(1((»(Ergenekon(.ال���رأي.العام.عن.كث���ب،.وأهمها.قضي���ة.»أرجنك���ون

االنقالبية..كيف.تقّيمون.ذلك؟

ج: م���ا يقول���ه القان���ون وما يقتضيه نظام البلد وأمن���ه من واجبنا أن نقف 
إلى جانبه. وعندما ادعوا أن »الخدمة تآمرت على الجيش«، كانوا يخططون 
ألم���ر آخ���ر في الحقيقة. كانت تلك مؤامرة منهم. أرادوا أن يحّملوا الخدمَة 
أوزارهم، لتدفع هي فاتورة أوزارهم. ها قد جمعوا البرلمان وأصدروا قانوًنا 
من أجل شخص واحد فقط)16). ليتهم أبدوا الحساسية نفسها لهؤلء الناس. 
فاإلخالء شيء، ومرحلة المحاكمة شيء آخر. ما زالت المحاكمة مستمرة. 
ينبغي احترام القانون في قراره. ونحن وقفنا دائًما إلى جانب القانون والقيم 
اإلنس���انية السامية. وسنبقى كذلك. ففي أحلك الظروف، حتى وإن تعّرضنا 

ألشد العتداءات شراسة، ينبغي أن ل نقّصر في احترام القانون.
)15)  »أرجنكون )Ergenekon)« وهي منظمة سرية تتهم بقيامها بعمليات إرهابية وباغتيالت وتفجيرات وزرع عبوات 
ناسفة في المدن التركية ومحاولة تنظيم انقالب على الحكومة وتتعاون مع منظمات ودول خارجية لزعزعة النظام في 
تركيا، تطلق عليها الدولة العميقة. بدأ أول تحقيق مع أعضاء المنظمة والذين كانوا متورطين في حوزتهم على 27 قنبلة 

يدوية في أحد المناطق العشوائية في إسطنبول 12 حزيران/يونيو 2007م.
)16)  أرسلت نيابة إسطنبول ذات الصالحيات الخاصة كتابا رسمّيا في 7 فبراير 2013م إلى النيابة العامة ب�«أنقرة« 
التركية )MİT) في تحقيقات  القومية  من أجل استجواب »خاقان فيدان )Hakan Fidan)« مستشار جهاز الستخبارات 
)PKK) اإلرهابي. وعليه تحركت  الكردستاني  العمال  )KCK) إحدى منظمات حزب  الكردية  الجماعات  اتحاد  قضية 
http://www.milliyet.com.tr/jet- للبرلمان  وقدمته  فيدان«  »خاقان  لصالح  خاّصا  قانونا  فأعدت  البرق  بسرعة  الحكومة 

يخضع  بأن  المقترح  القانون  هذا  يقضي   .hiziylaimzalandi/siyaset/siyasetdetay/18.02.2012/1504545/default.html

التحقيق مع مستشار جهاز الستخبارات للحصول على إذن رئيس الوزراء مباشرة. وقد صدق البرلمان التركي على 
القانون في 17 فبراير 2012م، ورفع إلى رئيس الجمهورية وقتها السيد عبد اهلل كول )Abdullah Gül) للتصديق عليه، 

فصّدق عليه في اليوم الذي رفع إليه.
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الفساد جرمية أيًّا كان مرتكبها

س:.لقد.وردت.مزاعُم.في.بعض.وس���ائل.اإلعالم.المحس���وبة.على.

الحكومة،.بأن.الخدمة.هي.التي.نّفذت.عمليات.الفس���اد.في.17.ديس���مبر.
201٣م..كيف.تقّيمون.ذلك؟

ج: إن البع���ض يص���ّر على اته���ام »الخدمة« على الرغم من أننا نش���رنا 
م���راًرا العدي���د من البيان���ات للتكذيب والتوضيح والتصحي���ح. وكما قلُت 
س���ابًقا، فإن بعض النواِب العاّمين وقواِت الش���رطة المكّلفة بتنفيذ القانون، 
قد أّدوا المهمة التي يطلبها القانوُن منهم دون أن يعلموا أن ترّصد ومطاردة 
المجرمين صار ُيعتبر جريمة! أي إنهم لم يتخّيلوا أن أضراًرا س���تلحق بهم 
ج���راء أداء وظائفه���م! وكان كات���ب عموٍد ف���ي جريدٍة -أظنُّه الس���يد »يافوز 
س���مرجي )Yavuz Semerci)«- ق���ال مؤّخ���ًرا “س���يأتي يوم ُيكاَف���أ فيه هؤلء 
الرج���ال بميدالي���ات تقديري���ة”. بالرغم م���ن ذلك، فإن الذين أش���رفوا على 
تحقيق���ات 17 ديس���مبر، بل اآللف من الموظفين الذي���ن لم يكن لهم أّي 
صل���ة بتل���ك التحقيقات، تعّرض���وا للنفي والتش���ريد دون مراع���اة حقوقهم 
وحق���وق أفراد عائالتهم قط. ثم بادر أعضاء الحكومة إلى اتهام »الخدمة« 
ومهاجتمها وكأّن شيًئا لم يحدث وكأن فساًدا لم يقع. وعمدوا إلى اختالق 

أكاذيَب ونشرها واحدة تلو األخرى، وما زالوا يفعلون ذلك.

قبل كّل ش���يء، فإن تحقيقات الفس���اد والرش���وة لم تأت فجأة، فجهاز 
المخاب���رات ق���د أعّد قبل نحو 8 أو 9 أش���هر تقريًرا قدم���ه لرئيس الوزراء، 
وأكد فيه أن بعًضا ممن يحتمل أن يكونوا جواس���يس إليران، قد س���يطروا 
على وزراء في الدولة وبعٍض من أبناء الوزراء، بل حتى تسّللوا إلى مجلس 
الوزراء للقيام ببعض األشغال الغامضة، ولكنه تم التجاهل والتغاضي عن 
هذا التقرير تماًما. فضاًل عن ذلك، فإن وسائل اإلعالم المقربة من الحكومة 
قد نشرت أخباًرا في صفحاتها بهذا الشأن، إل أنها لم تلَق اهتماًما كذلك. 
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ل���م يفّك���روا في منع وقوع أعمال الفس���اد. ولما ب���دأت تحقيقات ال�17من 
ديس���مبر، ل���م يج���دوا مخرًجا من هذا الم���أزق، فق���ّرروا التخّلص منها عن 

طريق كيل التهامات واختالق الجرائم ألناس أبرياء.

وكم���ا بّين���ُت س���لًفا، ف���إن هؤلء المش���رفين عل���ى ه���ذه التحقيقات ل 
أعرفهم شخصيًّا، ولم يكن لي أّي صلة بهم. وقد رّددُت ذلك مراًرا وقلُت 
“ل أعرف واحًدا في األلف منهم...” ، إل أنهم اس���تمروا في ربط هؤلء 

بشخصي.

أم���ا ال���ذي ح���ّز ف���ي نفس���ي وأش���عرني باإلحباط أص���اًل، َفه���و صمت 
السياس���يين الذين عرفُتهم شرفاَء صادقين. إذ كنُت أتوّقع من هؤلء الذين 
أعرفه���م منذ القدي���م، وأعتقد بصالحهم وعدم مخالفته���م لضمائرهم، أن 
ل يبقوا صامتين أمام أعمال الفس���اد والعالقات المبنية على الرشوة. كنُت 
أظّنه���م هك���ذا. كنُت أنتظر منهم رّد الفعل ال���ذي أبداه المرحوم »تورغوت 
أوزال« الرئيس التركي األس���بق -أس���كنه اهلل فس���يح جناته- إزاء مثل هذه 
األعم���ال القبيح���ة، ولكنهم لم يفعلوا. ولما س���كَت هؤلء ل���م يتجّنب َمْن 
ارتكب���وا »جريم���ة واحدة« ارتكاَب »ألف جريم���ة« أخرى، وابتدعوا طريقة 
لم ُيسَبق إليها طوال تاريخ الجمهورية التركية. فبدًل من إطالق حملة ضد 
الضالعين في ممارس���ات الفس���اد، أطلقوا حملة ضد أولئك القائمين على 

تحقيقات الفساد.

إن اإلس���الم ح���ّرم أعم���ال الفس���اد وف���رض عليه���ا عقوب���ات زاج���رة، 
واعتبره���ا م���ن مس���اوئ األخالق وح���ّض على البتع���اد عنها. ف���ال يمكن 
تس���ويغ وتصوي���ب أّي نوع من أنواع الفس���اد، ول يمك���ن أن ُيترك مرتكُبه 
���ا، ولم تكن أض���راُره راجعة  دون عق���اب. فالذن���ب أو الخط���أ إن كان فرديًّ
إل���ى المجتمع، فاإلس���الم ف���ي هذه الحال���ة َيطلب التج���اوَز والصفح عن 
ذلك اإلنس���ان، ول َيس���مح أبًدا بالتالعب بكرامته وش���رفه. لذا ينبغي عدم 
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الخل���ط بي���ن هاتين النقطتي���ن؛ أْي إن اإلس���الم يحّث على إبداء حساس���ية 
فائقة للغاية، ويضع عقوبات محددة إن كانت المسألة متعلقة بأكل حقوق 
الناس أو متعلقة بأعمال فس���اد مختلفة.. فعلى سبيل المثال، عزل عمر بن 
خط���اب  عي���اض بن َغنم، مع أنه كان والًي���ا وحاكَم إقليٍم، كذلك عزل 
واحًدا من الولة المش���هورين، وكان غازًيا وفاتًحا في غزوة القادس���ية ضد 
الف���رس، عزله ثم اس���تدعاه إل���ى المدينة المنّورة. في الحقيق���ة، لم يكْن له 
أّي ذنب، ولكن ذاعت في حقه إشاعات.. ول يمكن إلنساٍن انتشرت في 
حقه إشاعات أن يكون والًيا، ألن الناس لن يسمعوا له ولن يطيعوه. لذلك 
رأى عمر  أن إنس���اًنا تعّرضْت س���معته إلساءة على هذا النحو ل يمكن 
أن يك���ون والي���ا هن���اك، فدعاه إلى المدين���ة المنورة. وعلى نف���س المنوال، 
استدعى إلى المدينة خالَد بن الوليد  جراء مزاعم حول ممارسته الفساد 
-حاش���اه- مع أنه كان يخوض أخطر المعارك مثل معركة اليرموك. عزله 
ودع���اه إل���ى المدين���ة في وق���ت كانت فيه المعرك���ة على أش���ّدها، فعاد إلى 
المدينة وعمامته على رأسه. ول يخطرّن على بالكم شيء سلبي عن خالد 
بن الوليد . فذلك القائد العظيم لم يكْن يملك ش���يئا سوى خيله وسيفه 
عندما وافته المنية. هو قائد عمالق بذلك المستوى، باإلضافة إلى أنه عابد 
وزاهد، إل أن عمر  لم يغلق أذنيه وعينيه تجاه مزاعم ممارسته الفساد، 
وإنما تابع القضية عن كثب وفعل ما ينبغي فعله. وَعزل أيًضا سيُدنا عثمان 

بن عفان  عمرو بن العاص  من منصبه.

بناء على ذلك، فإن كانت هناك رش���وة وجرائم ترتكب، ومحس���وبية، 
وممارسة فساد في المناقصات، وأمور أخرى تتعارض مع مصالح األمة، 
ويت���ّم التس���ّتر عليه���ا، ف���إن اهلل  سيحاس���ب عليه���ا. ل أعرف م���اذا كانوا 
ْن أش���رفوا  يتوّقعون؟ وإن كان هناك َمْن يتعاطف مع نش���اطات الخدمة ِممَّ
على تحقيقات الفساد، فهل كان يجب علّي أْن أقول لهم “غّضوا أبصاركم 
ع���ن مزاعم الفس���اد”؟ ل أعرف، ولكن يبدو ل���ي أن البعض كانوا يتوقعون 
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شيًئا كذلك. أكان توّقعهم هكذا فعاًل؟ كيف لي أن أفعل شيًئا يدّمر آخرتي؟ 
كيف لي أن أتصّرف غير ما تصّرفُت؟

وكم���ا ذكرُت في وقت س���ابق، لو كان ه���ؤلء الرجال الذين ُيوَصمون 
بانتمائه���م إل���ى »الدول���ة الموازي���ة« يتحرك���ون بص���ورة مخالف���ة للقواني���ن 
واللوائح المتبعة، فلماذا لم ُيعاَقبوا حتى اليوم؟ ولقد س���معُت أن عمليات 
النقل والنفي والتشريد طالت اآللف منهم، ولكنني لم أسمع قط أنه ُفِتح 
تحقيق بحق أحٍد لس���وء س���لوكه أو خْرقه للقوانين ولوائح العمل في تلك 

المؤسسات. ل أعرف، فهل سمعتم أنتم؟

من���ذ م���ا يق���رب م���ن س���تين عاًم���ا، وأن���ا ُألق���ي دروًس���ا دينية في ش���تى 
المواضي���ع، وأردد المب���ادئ عينها دائما، ووصيت���ي إلخواني الذين يكّنون 
���ا ل���ي -أنا الفقير الذي ل أس���تحّق هذا الحب- هي أل يقتربوا حتى من  حبًّ
أط���راف مثل هذه األعم���ال القذرة؛ وفي الوقت ذات���ه، ل يغّضوا أبصارهم 
بتاًتا عن مثل هذه الممارسات الفاسدة عند اطالعهم عليها، بل ليفعلوا ما 

يقتضيه القانون وتمليه العدالة.

إن القرآن الكريم يسّمي مثل هذه الممارسات الفاسدة ب�»الُغُلول«)17). 
وه���و يأت���ي بمعن���ى الس���تيالء عل���ى ش���يء دون وجه ح���ق، والنتف���اع به، 
واخت���الس ش���يء من المال الع���اّم، وخيانة األمانة وما إلى ذل���ك. كما ُتَعّد 
إساءة استعمال أموال الدولة ذنًبا وجريمة من هذا النوع. وقد تكون إساءة 
الس���تعمال ه���ذه ببضعة قروش حيًن���ا، وبأكي���اس مليئة بالنق���ود المملوكة 
لخزينة الدولة أحياًنا أخرى... وقد تكون عن طريق الحصول على منصٍب 
عب���ر الوس���اطة والمحس���وبية ل بالكف���اءة والج���دارة واألهلية. فكل ش���يء 
تمّلكه اإلنس���ان دون وجه ح���ق، وكذلك كل إمكان حصل عليه من خالل 

وسائل غير مشروعة، فهو غلول.
.َنْفٍس.َما.َكَسَبْت.َوُهْم.اَل.يُْظَلُموَن﴾ )ُسوَرُة آِل ِعْمَراَن: 161/3). .تَُوفَّى.ُكلُّ .َيْوَم.اْلِقَياَمِة.ثُمَّ .َوَمْن.َيْغُلْل.َيْأِت.ِبَما.َغلَّ .أَْن.َيُغلَّ )17)  ﴿َوَما.َكاَن.ِلَنِبٍيّ
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والطام���ة الكب���رى هي أنن���ا بأحوالنا ه���ذه نفتح جرًحا غائ���ًرا في قلب 
اإلس���الم دون أن نش���عر. فإذا ما خرقنا قيم الصدق واإلخالص في حياتنا 
الش���خصية، نكون قد أحدثنا ش���رخا في الدين وفي فكر من يش���ّكل قناعته 
ع���ن اإلس���الم من خالل س���لوكنا ومواقفن���ا. أظّن أن الرغبة ف���ي المناصب 
السياس���ية تزداد نظًرا ألنها تش���ّكل مصدًرا لمثل ه���ذه الغنائم والعمولت. 
ونتيج���ة لذلك، ف���إن المقاول أو رجل األعمال ال���ذي حصل على مناقصة 
عامة عبر هذه الطريقة، يبحث عن وس���يلة ما لتعويض ما خس���ره من خزينة 
الدول���ة. إن الح���ق الع���ام هو ح���ّق اهلل تعالى في الوقت ذاته. ل���ذا فإن الفقه 
اإلس���المي والنظ���ام القانون���ي الحدي���ث على حد س���واء ل يس���محان أبًدا 
بمث���ل هذه النته���اكات للحقوق. بناء على ذلك، فإن كان هناك ش���يء من 
قبي���ل س���رقة األموال العامة، ف���ال يمكن تبريرها ل من خالل اإلش���ارة إلى 
المب���ادئ الواردة ف���ي »المجلة« )مجلة األحكام العدلية))18)، ول من خالل 
النغم���اس ف���ي جدال صاخب وضوضاء مفرطة. أج���ل، إذا لم تنتبهوا إلى 
تزكية قلوبكم على الدوام، فقد تجدون أنفسكم تائهين في متاهات مظلمة 
حتى لو انتش���رتم -أص���اًل- مع إخوانكم في أنحاء العالم بقصد نش���ر قيم 
اإلس���الم السامية من صدق وإخالص. واألدهى من ذلك واألمّر هو خيبة 

األمل التي سيصاب بها هؤلء الذين عّلقوا آمالهم عليكم.

اسمحوا لي أن أقول أيًضا: ينبغي أن نعامل الناس بالرحمة والعطف، 
فنبين���ا  يقول: “اْنُص���ْر.أََخاَك.َظاِلًما.أَْو.َمْظُلوًما..َقاُلوا: َيا َرُس���وَل اهلِل: َهَذا 
َنْنُص���ُرُه َمْظُلوًما َفَكْي���َف َنْنُصُرُه َظاِلًما؟ َقاَل:.َتْأُخُذ.َف���ْوَق.َيَدْيِه.”)19) التوصية 
ال���واردة ف���ي الحديث هي العت���راض على الظلم والتج���اوزات وارتكاب 
الجرائم والجنايات. لذلك يجب الحديُث عن س���وء هذه األعمال وش���رح 
)18)  في الفترة التي وقعت فيها هذه األحداث كتب أحد الكاديميين المعروف بتبنيه ألفكار الحكومة مقالة لدعم 

الحكومة واستدل ببعض القواعد الكلية التي أوردتها مجلة األحكام العدلية.
)19) صحيح البخاري، المظالم والغضب، 4.
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خطورته���ا على الدوام لكي يبتعد الناس عن ارتكابها. ول ينبغي أن تؤّدي 
هذه الطريقُة من التصّرف إلى النقس���ام أو الصراع، وإنما يجب أن تؤّدي 

إلى التحاد والمحبة المتبادلة.

س:.لقد.َش���ّوهْت.فئٌة.معينة.من.وس���ائل.اإلعالم.الحقائَق،.وتس���ّببت.

فى.حالة.من.اللغط.بخصوص.دعائكم..قالوا.“إنه.دعا.علينا”،.ثم.شّكلوا.

فك���رة.خاطئة.في.أذهان.الناس.أثناء.الخطابات.الجماهيرية.في.الميادين..
فهل.دعوتم.عليهم.حًقا؟)20)

)20) نشر الموقع اإللكتروني »herkul.org« بتاريخ 2013/12/20 حديًثا لألستاذ محمد فتح اهلل كولن تطرق فيه إلى 
بعض المسائل، وختمه بالمباهلة.

ذكر األستاذ فتح اهلل ُكوَلْن في حديثه أّن ِمن مظاهر الشفقة بالمؤمنين العمل على الحّد من سيئاتهم وأخطائهم -كتأديب 
األب ولده على خطٍأ ارتكبه- أما ما يجب على المؤمن في تعامله مع اآلخرين فهو أن يكون قرآنّيا في تعامله معهم أيا 

كانت تصرفاتهم، وأن يسير على نهج السنة الصحيحة، وأل يزيغ عن هدي الخلفاء الراشدين. 
وأكد فضيلته على أن استغالل وسائل اإلعالم في الفترائات على جماعٍة بأكملها جرٌم عظيم، غير أن ما يجب علينا 
هو التحلي ب�»الصبر الجميل« إزاء ما يقوم به البعض من محاولٍت للقضاء على الذين نذروا أنفسهم للخدمة في سبيل 
ْلَنا.َوِإَلْيَك.أََنْبَنا.َوِإَلْيَك.اْلَمِصيُر﴾ )ُسوَرُة اْلُمْمَتَحَنِة: 4/60)، فال نتعامل بالمثل مع  اهلل وأن ندعو اهلل قائلين: ﴿َربََّنا.َعَلْيَك.َتَوكَّ

تصرفاتهم غير الالئقة والالأخالقية. 
وأضاف األستاذ كولن أن الشتغال بعيوب اآلخرين أمٌر ل يليق بالمؤمن، كما أن التفتيش عن تقصيرات األفراد شيء ل 
تُقّره المبادئ األساسية للقرآن الكريم واألسس المستنَبطة من السنة الصحيحة ونظام الفقه اإلسالمي. غير أن الذنوب 
الناجمة عن العتداء على حقوق اآلخرين؛ يعني حق الناس -وبالتالي حق اهلل سبحانه وتعالى- ل يغتفره الفقه اإلسالمي 

ول النظم القانونية الحديثة. 
ونبه األستاذ فتح اهلل ُكوَلن على ضرورة عدم الخلط بين األمرين، وتابع قائال:

“أما أساس الحكم في »قضية الفساد« فهو أنه ليس باإلمكان غض النظر عن قضية التعدي على حقوق الناس وإن كان 
قيد شعرة. وَمن يغض بصره عّما يجري مع علمه به، يعني أنه شريك لهؤلء في هذه السرقات والتعديات”.

وفيما يلي ما قاله األستاذ فتح اهلل ُكوَلن وصورْته وسائل اإلعالم للناس على »أن األستاذ يدعو بالويل والثبور على 
خصومه«:

“إنني هنا أريد أن أقول شيئا لم أتلفظ به من قبل قط، وما أردُت أن أقوله ألن شعارنا العاّم كما يقول الدكتور محمد 
إقبال واألستاذ بديع الزمان سعيد النُّوْرسي هو عدم التأمين على المالعنة والدعاء على اآلخرين. 

لهم  خولْته  بما  الفساد  قضايا  عن  بالكشف  قاموا  منهم-  األل��ف  في  واح��دا  أع��رف  -ول  إلينا  ينسبونهم  َمن  أّن  فلو 
صالحياتهم، ثم اّدعوا أّن الحمالت التي يقومون بها تجري في إطار القانون والنظام والدين والديمقراطية، فإنني أقول 
-معتبرا أننا منهم ألنهم ينسبونهم إلينا- أن هؤلء لو قاموا بالفعل بأعمال تتنافى مع روح الدين ومع المبادئ األساسية 
للقرآن الكريم والسنة الصحيحة والفقه اإلسالمي والقانون الحديث ومفاهيم الديمقراطية الحديثة فإنني أدعو اهلل تعالى 
أن يخسف بهم وبنا األرَض وأن يحرق بيوتنا ويهدمها على رؤوسنا حتى نتطهر من ذنوبنا ول يبقى للقاذورات التي 

علقت بنا أثٌر في اآلخرة.
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ج: إنهم أصّروا على سوء فهمهم هذا. اسمحوا لي أن أشرح الموضوع 
بمثال. لو هجم عليكم أحد باألكاذيب ذاتها وباألس���اليب القبيحة نفس���ها 
مرارا وتكراًرا، فس���وف تتطّور األمور مع ذلك إلى نقطة ينفد فيها صبركم 
وتقول���ون: “إن كن���ُت كم���ا َتِصف فلُين���زِل اهلُل علّي من البالء ما أس���تحّقه، 
وإن ل���م أك���ْن كما قلَت فلين���زل اهلل عليك من البالء ما تس���تحّقه”. هذا هو 
الدعاء الذي تلوُته في ذلك اليوم. وأنا لم أذكر اس���م أي ش���خص أو حزب 
أو جماع���ة عل���ى وج���ه التحدي���د. وإنما ذك���رُت بعض الصف���ات واألفعال 
بصورة عامة ومطلقة. قلُت من يفعل هذا وذاك… فإن لم يكْن فيهم تلك 
الصف���ات، وإن لم يقترفوا تلك األفع���ال فلماذا ينزعجون إلى هذه الدرجة 
ويحملونه���ا عل���ى أنفس���هم؟! ُكنُت أنتظر ِمّم���ْن يتفّوهون به���ذه الفتراءات 

ولكن إن كان األمر غير ذلك وحاول اآلخرون تشويه سمعة هؤلء الموظفين بأن غّضوا النظر عن اللص وأدانوا الذي 
أمسكه، وتجاهلوا الجرم ونسبوه إلى األبرياء فإنني أدعو اهلل قائال:

“اللهم حّرق بيوتهم واهدمها على رؤوسهم، اللهم فرق جمعهم، واحبس مشاعرهم الخبيثة في صدورهم، وُحل بينهم 
وبين ما يكيدون. 

اللهم اهزمهم وزلزلهم وشتت شملهم وفرق جمعهم ومزقهم كل ممزق واجعل بأسهم بينهم وانصرنا عليهم يا أرحم 
الراحمين بحق ذاتك وبحق صفاتك وبحق أسمائك الحسنى وبحق وبحرمة اسمك األعظم وبحق وبحرمة سيدنا محمد 

المصطفى وبحق وحرمة َمن له شفاعة وحرمة عندك يا أرحم الراحمين يا ذا الجالل واإلكرام”
لم أتلفظ بهذا من قبل، ولكني أُرغمت على قوله. لقد كّشر هؤلء أنيابهم وأسالوا لعابهم وأثاروا الناس ضدنا وشحنوا 

مواقع التواصل الجتماعي بهذه األفكار اللعينة حتى أجبروني على قول شيء لم أرغب في قوله من قبل. 
“إن اهلل تعالى يحيط علمه بكل شيء، وأمثالي في هذه الدنيا ل يملكون شيئا من حطام الدنيا. منذ ستين سنة ويعرض 
علّي الكثير من أعمال الدنيا، لكني كنت أدعو اهلل قائال: “اللهم ل تخّلص أشقائي وأقربائي من العمل في المصانع 
وعند اآلخرين، اللهم ل تُخزني بهم”. فعملوا عمال وتقاعدوا وهم عّماٌل أيضا، ل يمتلكون شيئا، فمعظمهم يقيم حتى 
اآلن في بيٍت باإليجار. هذا ما ارتأيُته لنفسي وإخوتي وأقربائي. ولقد ظل هذا ديدني طوال السنوات الثالث التي أقمتها 
الذي كان مديرا  الكّتاب  )الذي بجانب  الكوخ الخشبي  ِبّتها بال فراٍش في  التي  المسجد أو الست سنوات  في شرفة 
فيه)؛ وذلك حتى ل أركن إلى أي شيء من متاع الدنيا وزخارفها. يشهد اهلل على ذلك. غير أن هؤلء ارتكبوا العديد 
من السرقات واستولوا على أموال الشعب، فهؤلء وإن بدوا مسلمين إل أنه ينبغي أل ننسى أن أعمالهم سُتفتضح في 

اآلخرة. لقد حطم هؤلء مع األسف قلب الكثير من المؤمنين، وكما يقول الشاعر التركي يونس أمره:
القلب عرش الرب،
وهو مطّلع عليه،

فَمن حطّمه
ُمني بالتعاسة في الدارين

وأنا ل أستثني نفسي وإخواني من هذا أيضا، وعلى الباغي تدور الدوائر”.
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المبنية على سيناريوهات وهمية، وِمّمْن ينشرونها في الصفحات المختلفة 
عبر جرائدهم أن يتجّرؤوا على التأمين على دعائي. ولكنهم لم يس���تطيعوا 
أن يقول���وا “آمي���ن”. بدًل من ذل���ك عمدوا إلى اس���تغالل الدعاء. ولكنني 
م���ا زل���ُت في النقطة ذاتها، ول���م يتغّير موقفي من هذا األمر، ول أزال أقول 
“إذا كنا عصابة جريمة أو منظمة سرية أو دولة موازية داخل الدولة فلينزل 
اهلل علين���ا م���ن البالء ما نس���تحقه، وإن لم نكن كما تصف ألس���نتهم فأس���أل 
اهلل أن ين���زل ذلك البالء على من ُيس���ندون ه���ذه الجرائم إلى هؤلء الناس 
الب���رآء!”، والذين يتجنبون »التأمين« عل���ى هذا الدعاء، ويتمادون فيما هم 

عليه، فعليهم أن يخافوا من سوء عاقبتهم.

س:.ادع���ى.نائب.رئيس.الوزراء.والمتحّدث.باس���م.الحكومة.»بولند.

أرين���ج.)Bülent Arınç)«.أن.البع���ض.ه���ّدد.رئي���س.ال���وزراء.بخص���وص.

المعاه���د.التحضيري���ة.الخاصة.ونقل.عنه.قوَله:.“قالوا.ل���ي.إما.أن.تُقلعوا.

ع���ن.ق���رار.إغالق.المعاهد.أو.نطيح.بكم..أما.أنا.فتحّديُتهم.وقلُت.لهم.ال.

تّدخ���روا.ما.في.وس���عكم،.فإنني.لن.أتراجع.عن.ق���راري”،.فماذا.تقولون.
في.هذا.الصدد؟

ج: أق���ول بداي���ة يج���ب عل���ى من يدع���ي ذل���ك أن يثبته بدليل���ه ويرفع 
دع���وى ل���دى المحكمة. كما ينبغي اإلعالن للرأي العام أن ش���خًصا فالنًيا 
أو أش���خاًصا فالنيين جاؤوا إلينا وهّددونا، أي ينبغي أن يحدد األش���خاص 
بأس���مائهم. ذلك أن ابتزاز الحكومة جريم���ة كبيرة. ولكن إن كانوا يقولون 

ذلك استناًدا إلى أوهام مختلقة فال داعي للرّد واإلجابة عليهم.

س:.اتخ���ذت.الحكوم���ة.التركية.ق���راًرا.بإغالق.المعاه���د.التحضيرية.

للخدم���ة؟.فهل.تعتقدون.أن.خطة.اإلغالق.جديدة.أم.كان.يخطط.لها.من.
قبل؟
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ج: بدا واضًحا -بعد البيانات التي صدرت على لسان رئيس الحكومة- 
أن ج���ذور قضي���ة إغالق المعاه���د التحضيرية ل تعود إلى ما قبل ش���هرين 
أو ثالث���ة أش���هر؛ حيث قالوا في تل���ك األيام مع ذكر أس���ماء وزراء التربية 
والتعليم: هذا لم يس���تطع إغالقها، وهذا لم يستطع، وذلك لم يستطع... 
ق ذلك. وما إلى هذا من األقوال المش���ابهة، مما  أما الوزير الجديد فس���يحّقِ
يعن���ي أن ه���ذه القضية تّم التخطيط لها منذ فترة طويلة، ولعلها وعد قطعوه 
على أنفس���هم لحس���اب جهات معّينة. إذ وردت في وسائل اإلعالم مزاعم 
بوج���ود مث���ل ه���ذا الوعد لحس���اب جهات معين���ة، ول بد أن التس���جيالت 
المتعلق���ة به���ذا الوعد موجودة في الغرف الس���رية للدولة. لق���د تبّين اليوم 
بصورة أكثر من السابق، أنهم لم يغلقوا تلك المعاهد انطالًقا من نية رفع 
مس���توى التعليم في المدارس إلى مس���تويات أعلى؛ إذ ظهر بش���كل جلي 
أن النية هي مْنع النش���اطات التعليمية للخدمة. ها هم ينادون في الميادين 
أْن “ل ترس���لوا أولدكم إلى مدارس���هم ومعاهدهم، بل قاطعوها”،)21) أْي 
إن نيته���م كان���ت البدَء من إغ���الق المعاهد ثم النتقال إل���ى المدارس، ثم 
النته���اء بالس���عي إلى إغالق الم���دارس الموجودة في كاف���ة أنحاء العالم. 
والمالحظات التي أبدتها الس���يدة »نازلي إيليجاك )Nazlı Ilıcak)« في هذا 
المضمار، يبدو أنها تفس���ير منطقي لهذ األمر؛ حيث قالت إنه من الممكن 
أن تكون الحكومة قد اطلعت على التحضيرات الجارية إلجراء تحقيقات 
الفساد تلك، وبحكم مسبق من عندها فّكرت بأنه يمكن لحركة الخدمة أن 
َتحول دون ذلك، فخّططت لوْضعها كحائٍل أمام األمواج القادمة إليها عبر 

ابتزازها عن طريق المعاهد التحضيرية وشّنِ حرب نفسية ضدها. 
)21)  تحدث »رجب طيب أردوغ��ان« فيما نظّمه »حزب العدالة والتنمية« من لقاءات في مدن تركية مختلفة قبل 
النتخابات المحلية في 30 مارس 2013م وانتخابات رئاسة الجمهورية في 10 أغسطس 2014م، وأوصى بمقاطعة 
المدارس والمراكز التعليمية الخاصة ب�»الخدمة« قائال: “ل تذهبوا إلى مراكزهم التعليمية، ول إلى مدارسهم، اسحبوا 

أولدكم من هناك، وقولوا: تكفينا المدارس الحكومية! ونحن سوف نقدم دروس التقوية في المدارس الحكومية”.



67   ------------------------------------------------- [حوار مع جريدة »زمان« التركية] 

ليته���م أعلن���وا عن نيته���م هذه وقال���وا: “ل نريد أن تعمل���وا في مجال 
المعاه���د التحضيري���ة” حتى ل يظلموا المعاهد األخ���رى التي ل صلة لها 
ب�»الخدم���ة«. ألن اإلنس���ان يح���زن من أجل ه���ؤلء الناس الذي���ن بنوا تلك 
المعاهد بعرق جبينهم ومحض أموالهم. يا للعار ويا أسفا… وكما تعلمون 
أن ثالثة آلف من تلك المعاهد البالغ مجموع عددها حوالي 3800 ليس 
له���ا أي عالقة مع الخدمة. لو قال���وا ذلك صراحة لقلنا: “طيب، ما دامت 
هذه المس���ألة بالنس���بة لكم بمثابة حياة أو موت، نطلب من إخواننا إغالق 
معاهده���م في هذه المرحل���ة بصورة مؤقتة”، ولما كان���وا أحرقوا األخضر 

إلى جانب اليابس.

واس���محوا لي أن أس���تطرد قليال.. يتعّين عل���ى وزارة التربية والتعليم، 
بل حتى على الحكومة أن ترّكز على مشاكل وقضايا أكثر جديًة وخطورًة. 
فنح���ن نعي���ش في مرحل���ة زمنية ق���د وقع األف���راد والعائالُت فيها أس���رى 
لألزم���ات الجتماعي���ة والتآكل الثقاف���ي. لقد قرأُت منذ م���دة مقاًل لواحد 
م���ن األكاديميي���ن يقول فيه إن ح���الت النتحار زادت بنس���بة 36% خالل 
12 عاًما. كما أن انتش���ار عدوى تعاطي المخدرات على نطاق واس���ع في 
المدارس الثانوية آخذ في التزايد، حيث بلغت نس���بة من يشربون الكحول 
من الطالب 32%. ووفًقا لتصريحات طبية نفس���ية، ارتفع عدُد َمْن يتلقون 
الع���الج جراء تعاطي المخدرات 17 ضعًفا في 10 أعوام. هذه المعطيات 
ا ته���دد أخالَق المجتمع وقيَم���ه. وإن كان الواقع هكذا، َفبأّي  مخيف���ة جدًّ
شيء يمكنكم أن تفّسروا وتبّرروا إنقاذ التعليم بإغالق المعاهد التحضيرية، 
بينما تشّكل هذه المشاكل الضخمة مخاطر كبيرة تهّدد نظام التعليم وحتى 
مس���تقبل البالد؟ هل سيمنعون -بإغالق المعاهد التحضيرية- حدوَث هذا 

التشّوه والتحّلل؟
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وإن ه���ذه المعاه���د، مؤسس���اٌت تعليمي���ة تم���ارس إل���ى جان���ب دورها 
التعليمي دوًرا في مكافحة هذا التشّوه والتحّلل أيًضا؛ فضاًل عن ذلك، فإن 
قلب���ي يتفّط���ر عندما أفّكر في الفراغ المحتمل الذي يمكن أن يحدث نتيجة 
إغ���الق تل���ك المعاهد في المناطق الجنوبية الش���رقية م���ن البالد. ويصعب 
علّي أن أفهم إقبال المس���ؤولين بهذه الس���هولة عل���ى تعريض وحدة البالد 

ا. للخطر في سبيل تحقيق مصالح صغيرة جدًّ

س:.تّم.تس���ريب.كثير.من.التس���جيالت.الصوتية.في.اآلونة.األخيرة..

وبع���ض.األوس���اط.عل���ى.وج���ه.الخص���وص.تتهم.حرك���ة.الخدم���ة.بهذه.
التسريبات؟

ج: تتع���ّرض »الخدم���ة« من���ذ القدي���م لمث���ل ه���ذه التهام���ات، إل أن 
أصح���اب هذه التهام���ات لم يقّدموا حتى الي���وم أي دليل في صدد إثبات 
مّدعاه���م. وع���دم إبراز أي دليل ملموس في هذه المس���ألة -التي أصبحت 

وسيلة لالستغالل دائما- يدّل على وجود غاية أخرى من وراءها.

الجميع يتكّلم في هذا الموضوع. ولكنه موضوع معّقد على ما أعتقد. 
فهناك نوعان من عمليات التنّصت؛ النوع األول يتّم فيه التنّصت بناء على 
ق���رار ص���ادر من المحكمة، أما الثاني فيت���ّم بطرق غير قانونية. لذلك يجب 
الكش���ُف عّمْن يتنّصتون خارجين عن إطار القانون، ومعاقبُتهم، مهما كان 
الثم���ن، وبغ���ّض النظر ع���ن هوياته���م وانتماءاتهم ومع َم���ْن يتعاطفون. أنا 
والعدي���د م���ن إخواني من ضحاي���ا التنّصت غير القانون���ي. هناك حملة منذ 
القديم تسعى لخلق تصّور عنا من خالل الدعاية السوداء وَكيِل التهمات 
وإلصاِق الجرائم بصورة علنية عبر وس���ائل اإلعالم. ول يتأتى لنا مكافحة 
هذا إل بالقانون. فإذا كان هناك من يتنّصتون بطرق غير قانونية أو حتى من 
يتجاوزون حدودهم القانونية في ذلك، فال بّد من محاس���بتهم. وبالمقابل، 
فإن���ه من الضروري أيًضا محاس���بُة َمْن يزعم���ون أن »الخدمة تقوم بذلك«، 



69   ------------------------------------------------- [حوار مع جريدة »زمان« التركية] 

ومن ثم يس���تهدفون ش���ريحة كبيرة من األبرياء في المجتمع دون الستناد 
إل���ى أي دلي���ٍل يثبت مّدعاهم. ل ب���د أن يقول العدُل لهم “ِمْن أين لك هذا 
العل���م وما دليلك على هذا؟” ويحاس���َبهم. فإن���ه من غير الممكن الحيلولة 
دون حدوث أعمال غير قانونية عبر اتباع أس���اليب غير قانوينة. وأعتقد أن 
الش���كوى م���ن عمليات التنّص���ت حال كونها ضدك، واس���تغاللها إن كانت 
لصالح���ك أم���ر ل يمك���ن الموافق���ة عليه، ل م���ن الناحي���ة القانونية ول من 

الناحية األخالقية.

صراع بني العدالة والتنمية وبني اخلدمة، أم انكماش يف احلقوق واحلريات؟

س:.عن���د.النظر.م���ن.الخارج،.يبدو.وكأن.ثم���ة.صراعا.بين.الحكومة.

والخدم���ة..ُكتبت.المق���االت.ودارت.التحليالت.في.ه���ذا.الفلك..ويردد.

البع���ُض.مقول���ة.“عن.طريق.الصندوق.بإمكانن���ا.أن.نغير.الحزب.الذي.ال.
يعجبنا،.ولكن.كيف.سنغير.هذه.الحركة؟”،.ماذا.تقولون.عن.ذلك؟

ج: المس���ألة ليس���ت قضية صراع بين حزب العدالة والتنمية والخدمة. 
في الس���نوات األخيرة بدأ موضوع الحقوق والحريات األساس���ية في تركيا 
يتقل���ص بش���كل خطي���ر. فلغة السياس���ة الهدام���ة المفّتِتة بات���ت تهدد وحدة 
المجتم���ع وتدفعه نحو الس���تقطاب ب���كل حّدة. وخالل أح���داث »كيزي 
)Gezi)«)22) اعترضُت على تس���مية المتظاهرين ب�»األوباش« وقلُت “ينبغي 
ظ بذلك”. ونفس الش���يء ينطبق على الَعلويين أيًضا، وهذا طبيعي  أل ُيتلفَّ
)22)  أحداث »منتزه كيزي )Gezi)«: بدأت احتجاجات »منتزه كيزي في ميدان تقسيم« في تركيا في 28 مايو 2013م. 
إنشاء ثكنة عسكرية عثمانية  إزالة أشجار في ميدان تقسيم وإعادة  بيئيون الحتجاجات ضد  قاد ناشطون  البداية،  في 
)هدمت في 1940م) تحدثت تقارير عن أنه من المقرر أن تضم مركًزا تجارًيا. تطورت الحتجاجات إلى أعمال شغب 
الحكومة  ضد  أصبحت  والمظاهرات  الشغب  أعمال  أن  ذلك  عن  ونتج  المحتجين  الشرطة  قوات  هاجمت  أن  بعد 
وخصوصا بعد إعالن تصريحات أردوغان بإصراره على إقامة هذه المنشآت في هذا الميدان وعلى إثر ذلك عّمت تلك 
التركية في 23  الداخلية  أنقرة وإزمير. كما صرح وزير  التركيا وخاصة  المظاهرات والحتجاجات جميع محافظات 
حزيران/يونيو 2013م أن تلك المظاهرات والحتجاجات شارك فيها قرابة 2.5 مليون على حد زعمه، ونتج عن تلك 

الحتجاجات قتل عشرة مواطنين مدنيين وإصابة 8000 مدني.
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ف���ي ظ���ل عدم الس���عي إلى إيج���اد حل���ول ديمقراطية تدافع ع���ن حقوقهم 
الطبيعية، بل وربما عدم الرغبة في إيجاد تلك الحقوق. لقد أّيدنا »مشروع 
المسجد وبيت الجمع جنبا إلى جنب«)23)، ولكنه لقى انتقادات حاّدة ِمن 

عة. جهات غير متوقَّ

م���ن ناحية أخرى، نحن لس���نا حزًبا سياس���يًّا ولن نك���ون أبًدا. بناء على 
ذلك فلس���نا بصدد منافس���ٍة مع أّي حزب، ونقف من الجميع على مس���افة 
واحدة. وعلى الرغم من ذلك، نتش���اطر مع الرأي العام قلَقنا وآمالنا فيما 
يتعلق بمس���تقبل بالدنا. أعتقد أن هذا أمر طبيعي نمارس���ه بموجب حقوقنا 
الطبيعي���ة والديمقراطي���ة. ولذل���ك أج���د غراب���ة فيمن ينزعج���ون من ذلك، 
فه���ل صار القول للمس���ؤولين “ل���دّي فكرة كذا...” تهم���ة؟ إن األفراد في 
الديمقراطيات المتقدمة وكذلك مؤسس���ات المجتمع المدني التي تتشكل 
م���ن هؤلء األفراد، يحق له���م توجيه النتقادات وإبداء اآلراء وتبادلها مع 

الرأي العام دون أن يسبب ذلك إزعاًجا ألي أحد.

إضافة إلى أن كل المؤسسات التي أقامها إخواننا تعمل وفق القوانين، 
وه���ي خاضع���ة لرقابة الدولة وتفتيش���ها، مم���ا يعني أننا نتح���دث عن عمل 
ش���فاف بكل معنى الكلمة. أما المؤسس���ات غير الش���فافة أساًسا، فهي التي 
ظه���رت وب���كل وضوح رغ���م األكاذيب التي ت���م تلفيقها للتس���تر عليها في 
األشهر األخيرة. مشروع الخدمة عماده التطوع، وإّن اتهام أناس لم يؤذوا 
ف���ي حياتهم أحًدا ولو نملة واحدة، ويراع���ون القوانين رعاية كاملة، ب�أنهم 

»منظمة سرية« أمر باعث على األسف.
المشروع  الذكر، وأما  العلويون طقوس  فيه  يمارس  الذي  المكان  تركيا على  يطلق في  اسم  الجمع«  »بيت    (23(
المذكور هو مشروع إنشاء مسجد وبيت جمع جنبا إلى جنب. ويهدف األستاذ فتح اهلل كولن من وراء هذا المشروع إلى 
نّة، وأن  إزالة التوتر العلوي السنّي في تركيا، وإزالة الختالف بينهما بكسر مظاهر الخشونة والحدة بين العلويين والسُّ

يتعرف الجانبان على بعضهما عن قرب أكثر وبشكل صحيح.
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ول يخف���ى عليكم أن مؤسس���ات الدولة فيه���ا كل األطياف واألفكار؛ 
يميني ويس���اري، عَلوي وُس���ّني، مسلم وغير مس���لم، كردي وتركي... كلٌّ 
يق���وم بوظيفت���ه التي ُكّلف بها من ِقبل الدول���ة. واألصل في ذلك أن يؤدي 
الموظ���ُف مهام���ه في إطار القانون. وأيًّا كان���ت األفكار التي يعتنقونها، فإن 
تصنيف هؤلء الموظفين أثناء عملهم في مؤسس���ة الدولة حسب أفكارهم 
وانتماءاتهم في قوائم سوداء، واتهامهم دون دليل، يمثل تجاوًزا في حقهم 
واعت���داء على حقوقهم. وف���ي حال عدم وجود أي جريمة ثابتة، إن ادعيتم 
وجود دولة موازية، فإن أوهامكم هذه س���تضع أمامكم ألف دولة موازية. 

وفي هذه الحال ستعّرضون كثيًرا من األبرياء للظلم.

س:.يقولون.لماذا.تعارضون.اآلن.حزًبا.تحالفتم.معه.طيلة.12.سنة؟.
ألم.يكن.بينكما.مصلحة.مشتركة؟

ج: ل���م نتحال���ف م���ع أي ح���زب سياس���ي على أس���اس مصلحي قط. 
حافظن���ا دائًم���ا عل���ى اس���تغنائنا، ألن الدروس التي اس���تفدناها م���ن القرآن 
والس���نة كان���ت تقتض���ي ذل���ك. دائًم���ا ما اعتب���رُت الس���عي إل���ى المناصب 
والمس���اومة م���ن أجله���ا خيانة للمبادئ الت���ي آمنا بها. ل أقول ش���يًئا حول 
اجته���ادات اآلخرين وأفكارهم، فلكّلٍ رأي���ه واجتهاده، ولكن دائًما نظرت 
إل���ى طلب الدنيا ورغبة الحصول على اإلعجاب والش���هرة على أنها خطر 
على آخرتي، وكذلك إخواني. نحن لم نطلب قط إدارة عامة، ول منصَب 
محافظ، ول وزارة... وإذا كان بيننا من طلبوا ذلك -إل أني ل أتذكر شيًئا 
م���ن ه���ذا القبيل- فليس���وا مّنا، وإْن ُوجدوا س���ابًقا فلم يبق أح���د منهم بيننا 
الي���وم، وقد بّينُت رؤيتي هذه لرجال الدولة مراًرا. نحن حاولنا وبإخالص 
تقدي���م الدعم الالزم لتطوير الديمقراطية، والحقوق والحريات األساس���ية 
وما ش���اكل ذلك، علًما بأننا ندعم كل حزب يس���عى إلى إنهاء الممارسات 
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غي���ر الديمقراطي���ة وإحالل ثقاف���ة الديمقراطية التعددية. م���ن هذا المنطلق 
نقول، إن التحّزب األعمى ش���يء، ومؤازرة اإلجراءات الديمقراطية ش���يء 

آخر. نحن نقف اليوم في المكان نفسه الذي وقفنا فيه باألمس.

أم���ا م���ن بّدل مكان���ه فهو من يجب النظ���ر إليه.. فهل يعقل أن نس���تمر 
ف���ي دعم حزب سياس���ي ق���ام قبل بضع س���نوات بخط���وات إيجابية حول 
مسألة الحقوق والحريات األساسية، ثم هو اليوم يمنع اإلنترنت، ويصدر 
قوانين تكاد تجعل الدولة »دولة اس���تخباراتية«، ثم يسعى جاهدا إلى طرح 
الممارسات الديمقراطية جانًبا، ويحاول إفساد التناغم والسالم المجتمعي 
بلغت���ه الح���ادة والجارح���ة؟ ل���و كان التض���رر -مثال- يقف عل���ى حد حركة 
الخدمة لكان من الممكن استساغة ذلك بشكل أو آخر، ولكن الحالة التي 
توّصلن���ا إليه���ا اليوم يجب أن ُتقيَّم من منظور أوس���ع. تركيا مع األس���ف، 
ب���دأت تنفص���م ع���ن العال���م، وتنع���زل. إن دول���ًة كتركي���ا إذا فق���دت ثراءها 
الديمقراط���ي وانكف���أت على ذاتها، ل تضرُّ ش���عبها فقط؛ ب���ل تضرُّ كلَّ َمن 

اعتبرها نموذًجا حسنا له، وعّلق عليها آماله.

س:.منذ.زمن.طويل.داخل.تركيا.وخارجها،.كانت.المصادر.الحكومية.

تنسب.كل.ما.تراه.إيجابيا.وديمقراطيا.إلى.نفسها،.وكل.السلبيات.تنسبها.

إل���ى.حرك���ة.الخدمة….واآلن.مع.إخالء.س���جناء.»أرجنك���ون«.يلجؤون.

بطريقة.مماثلة.إلى.اتهام.الخدمة.أيًضا،.أْي.إن.الخدمة.تدفع.فاتورة.أوزار.
لم.ترتكبها..وشيئا.فشيئا.تكون.لهذه.األكاذيب.تأثير...ما.رأيكم؟

ج: لقد حاولوا استغفال شرائح كبيرة في المجتمع بهذه الفتراءات. 
مث���اًل قالوا لبعض مجموعات وس���ائل اإلعالم: »مش���كلتنا ليس���ت معكم، 
ولكن الجماعة تتحّرش بكم«، إل أن التسجيالت التي ُنشرت في اإلنترنت 
مؤخًرا، كشفت عن أن حكام هذا البلد قد نّحوا مسؤولياتهم جانًبا وراحوا 
يبذلون قصارى جهودهم إلدانة هؤلء الناس. حتى إنهم تدخلوا في عالم 
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التج���ارة بط���رق غي���ر قانونية وس���لبوا المناقصات من الذي���ن ربحوها بحّقٍ 
وبطرق ش���رعية. والمؤس���ف هو سقوطهم في هذا الوبال المريع عبر إلقاء 
كل هذه اآلثام على عاتق ش���ريحة بريئة في المجتمع. طبًعا، ل نس���تطيع 
أن نمنع أنفس���نا من األس���ى والتألم حيال هذا الكّم الهائل من الفتراءات، 

والغيبة.

واألشد أسًفا، ما يتعلق بالجيش. فالذين قالوا خلف األبواب المغلقة: 
“َأْرَكْعنا الجيَش، وجعلناه يؤدي التحية في حضرتنا، وقضينا على الوصاية 
العس���كرية” ونح���و ذل���ك م���ن العبارات ه���م أيضا م���ن قالوا للمس���ؤولين 
العسكريين: “نحن على استعداد لحّل هذا اإلشكال، ولكن الجماعة تقف 
عائق���ا أمام ذلك”. وم���ع أنهم قاموا بإصدار قانون في بضعة أيام من أجل 
رئي���س جهاز المخابرات التركية)24)، فل���و أرادوا، إن كانوا صادقين، لقاموا 
بإص���دار قانون أيًضا بين ليلة وضحاها من أجل رئيس أركان الجيش ومن 

أجل اآلخرين.

وهن���ا، أري���د أن أفصح لكم عن مش���اعري بهذا الخص���وص. إخواني 
هن���ا ش���هود على ذلك، فكم م���ن المرات آلمني فيها مش���هد هؤلء الجنود 
المتقاعدين وهم ُيقتادون إلى السجون واغرورقت عيني بالدموع من ذلك 
المش���هد، وقلُت “كم كنت أتمنى أن ل يس���قط هؤلء الناس الذين ارتدوا 
ه���ذه البزة العس���كرية المش���ّرفة في ه���ذه الحالة…”. ولكن لي���س بإمكان 
أح���د أن يتدخ���ل في أحكام القضاء أو يقترح ش���يًئا ح���ول هذا الخصوص. 
فالتهام بتدبير انقالب عس���كري من الخط���ورة بمكان، والقانون يجب أن 
يتخ���ذ إجراءات���ه حيال ذلك، ولكن���ي كنُت آمل أن يج���دوا مخرجا قانونيا، 
مهم في السن، وما  يأخذ بعين العتبار، الحالة الصحية لهؤلء الناس، وَتقدُّ

قّدموه من خدمات لوطنهم طوال شغلهم لمناصبهم سنين عديدة.
)24)   انظر هامش رقم 16.
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ه���ذه ه���ي نظرتنا. وكانت دائًم���ا كذلك. أما العمل عل���ى نحو أن أهل 
الخدم���ة ه���م الذي���ن أوقعوهم في مأزق، فمن���اٍف للحقيقة تماًم���ا. قبل أيام 
تح���دث ضاب���ط متقاعد من اس���تخبارات الش���رطة إلى صحف���ي، وإخواني 
ق���رؤوا ل���ي م���ا قاله م���ن اإلنترنت، كان يق���ول: “كل عملية قمن���ا بها كانت 
ضم���ن علم الس���يد رئيس الوزراء”. وأعتقد أن ه���ذه البيانات التي تناولتها 
مقال���ة عمود ف���ي إحدى الجرائد، لم ُتفنَّد من ِقبل أي جهة رس���مية. وهنا، 
أل يحق لنا أن نسأل: ما دمتم تعلمون كل هذه العمليات، وإذا كانت هذه 
اإلج���راءات تتم ضم���ن علمكم، فلماذا تتحدثون اليوم ع���ن »المؤامرة«)25) 
وتتركون الناس تحت الش���بهات، ألي���س هذا من أكبر اآلثام؟ إذا كان هناك 
مؤام���رة، فلم���اذا ل���م تتدّخل���وا حينها؟ إذا كنت���م تعلمون ول���م تتدخلوا، أل 

تعّدون بذلك شركاء في المؤامرة؟

س:.يتهمون.حركة.الخدمة.بأنها.عصابة.إجرامية،.بل.هناك.ادعاءات.

بأن.المس���ؤولين.يس���تعدون.للقيام.بتحقيقات.ومداهمات.ضد.مؤسسات.
الخدمة؟

ج: م���ع األس���ف، تق���ال أش���ياء كثي���رة ض���د الخدم���ة بغض���ب وعنف 
وكراهي���ة. أعتق���د، ل���م تب���ق إهانة في هذا الص���دد إل وقيل���ت، وفي الوقت 
نفس���ه، تم توجيه اتهامات جائرة وغير منصفة على ش���اكلة تنظيم، عصابة، 
ثم بعدها ُتعَطى التوجيهات في محاولة للتأثير على القضاء. وقد صار هذا 
م���ن الوضوح بحيث تم التصريح في الميادين النتخابية بتحضيرات لفتح 
دعوى قضائية. حسًنا، إذا لم يكن هناك جريمة أصاًل، وإذا لم يثبت وجود 
جريمة رغم لجوئهم إلى كافة الوسائل للكشف عنها، فهل يمكن أن نتوقع 
عدالة في ظل حالة من التعس���ف الجائر لدفع س���لطة القانون إلى اختالق 
جريمة وأدلة لجريمة؟ إن الدعاء الوهمي الغامض بوجود »دولة موازية«، 
)25)  زعم »يالتشين آق دوغان )Yalçın Akdoğan)« المستشار السياسي لرئيس الوزراء التركي بأن الجماعة تآمرت 

على قادة الجيش المحبوسين على ذمة قضية »أرجنكون«.
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���ه إلى كل ش���ريحة أو طبقة في المجتم���ع. أعني، أن توجيه  يمك���ن أن يوجَّ
الته���ام إل���ى أفراد يعملون في أجهزة الدولة بس���بب انتمائه���م العقدي، أو 
األيدولوج���ي، أو الطرائقي، أو الحزبي، عمٌل ل نهاية له. فإن أعلنتم اليوم 
جماعًة من الجماعات أنها »موازية« ووصمتموها ب�»العصابة«، فسيظهر في 
يوم آخر ش���خص آخ���ر، ويدعي نفس الدعاءات على ش���رائح أخرى من 
المجتمع. نعم، ُيحتَمل أن ُيتََّهم يوًما جميُع الموظفين في الدولة ب�»الدولة 
الموازي���ة«، بس���بب تعاطفه���م م���ع مجموعة اجتماعي���ة، سياس���ية أو دينية. 
حت���ى ه���ؤلء الذين تلوك ألس���نُتهم هذا الموض���وَع بكثرة الي���وم، ربما غًدا 
س���يتعّرضون إل���ى اتهامات مماثلة، ل ضمان لذل���ك. إذا ُترك الناس تحت 

الشبهة بمثل هذه التهامات، فعند ذلك لن يبقى نظام، ولن تبقى عدالة.

ف في الدولة إلى كالم مديره، فإن  وأؤك���د وأقول إذا لم ُيص���ِغ الموظَّ
ج���زاء ذلك معلوم ف���ي القانون، إذ يعاَقب ضمن نط���اق القانون. ولكن إذا 
ف الموضوع عن مج���راه القانوني، وتم تصني���ف آلف الناس وَنْفُيهم  ُح���ّرِ
إلى هنا وهناك بناء على قوائم سوداء زائفة، ثم ُرفعت قضايا ضدهم ظلًما، 

فهذا أمر ل يغفره التاريخ ول يغفره اهلل.

إن الضغ���ط عل���ى القض���اء، وفتح الدعاوى قس���ًرا، ظل���م مضاعف لن 
ا، أنه  يترك���ه الضمي���ر المجتمعي بدون حس���اب. ث���م إنه َلمن الواض���ح جدًّ
ل يمك���ن الحص���ول على نتيجة قانونية من قضي���ة ملّفقة. أضف إلى ذلك، 
إذا اتهمت���م أبن���اء هذا الوطن -الذين جعلوا احت���رام القانون نمط حياتهم- 
بالعصاب���ة، حينئذ ُتس���ألون: منذ 12 س���نة وأنتم تعملون م���ع هؤلء الناس 
وَتِصفونه���م بالطيبين.. طيلة هذه الس���نوات ظل���وا يعملون تحت إمرتكم.. 
فماذا حصل حتى انقلبوا في نظركم فجأة بعد تحقيقات الفس���اد والرش���وة 
َعْدِل 

ْ
ُمُر بِال

ْ
إل���ى أن���اس مجرمين؟ يجب أن ل ننس���ى قوله تعال���ى: ﴿إِنهَّ اهلَل يَأ

ُقْرب﴾ )ُسوَرُة النَّْحِل: 90/16)، أْي يأمر بأن ل يؤَكل حقُّ 
ْ
َواإِلْحَس��اِن َوإِيَتاءِ ِذي ال

العباد، يأمر بأن ل ُيعتدى على حقوق الناس.
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“حماوالت تشويه مسعة مدارس اخلدمة يف العامل آملتين كثريا”

س:.ف���ي.مؤتمر.عق���ده.رئيس.الوزراء.في.أنقرة.مع.الس���فراء.األتراك.

خاطبه���م.قائاًل:.“اذهبوا.وبّينوا.حقيقة.ه���ذه.العصابة.للعالم”،.وصدرت.

أوامر.للقيام.بتش���ويه.صورة.مدارس.الخدمة.المنتش���رة.خارج.تركيا..فما.
تعليقكم؟

ج: كلما تردد إلى مسامعي شيء من محاولت تشويه صورة الخدمة 
في كافة أرجاء العالم، تفّطر قلبي ألًما، وتوّجهُت إلى الحق  بالستغاثة. 
مع األس���ف، شهوة التخريب تجاوزت حدود اإلنصاف. هذه المؤسسات 
أنش���ئت بتضحيات أهال���ي األناضول الجس���يمة وأهالي البل���دان المختلفة 
م���ن أصح���اب الغي���رة ألوطانهم. وقد ش���اهد معظم فئات الش���عب التركي 
هذه المدارس؛ اليميني واليس���اري والقومي والمتدين والالديني... معظم 
ش���رائح المجتم���ع... تابعوها بأم أعينهم، ولم أس���مع يوًم���ا َمن يقول ِمن 
هؤلء: “هذه المدارس مضّرة، ويجب إغالقها”. إن محاربة هذه المدارس 

ل يمّت إلى المنطق بشيء ل من حيث المعايير السياسية ول الوطنية.

إن الذين أسسوا تلك المدارس، أسسوها دون رغبة في منفعة مادية أو 
معنوية. استصحبوا معهم إلى تلك البالد حبَّ أهل األناضول وسخاءهم.. 
اس���تصحبوا تس���امحهم.. استصحبوا قيمنا اإلنس���انية وأخالقنا السامية. لذا 
ف���إن تجاُه���ل خدمات هؤلء الن���اس الذين حملوا قيمن���ا، وإيماننا، ولغتنا، 
وثقافتنا إلى كل أرجاء العالم، ليس إل جحودا للمعروف وإنكارا للجميل. 
إن الشمس ل ُتحَجب بالِغربال. وإن شعبنا الحكيم يرى ويدرك كل مؤامرة 
مهما حاولوا إخفاءها. ولعل حالة الهذيان والتخبط الحاصلة اآلن تعكس 
مدى فش���لهم ف���ي القضاء على ه���ذه األعمال الطيبة، وع���دم قدرتهم على 
إطفاء نورها. إنهم يتخبطون َخبط عش���واء. وينبغي على الجميع أن يدرك 

هذا أيًضا.
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أض���ف إل���ى أنك���م إذا لم تس���عوا إلى توفي���ر تجاوب خارج���ي إيجابي 
لتركي���ا عب���ر مؤسس���ات إنس���انية حضاري���ة تطّوعي���ة، فعنده���ا يتع���ذر عليها 
بمفرده���ا -داخ���ل دني���ا معولمة- أن تحق���ق نهضة بمعزل ع���ن العالم دون 
عالق���ات تفاعلية إيجابية مع الدول األخرى. وهذه الحاجة ل تنطبق على 
تركي���ا فحس���ب، بل تنطبق عل���ى كل دولة من دول العال���م كذلك. من هذا 
المنطلق، ل بد أن تبحثوا عن َمساِند لهذا البلد الطيب وتصلوا إلى الناس 
الذي���ن يحبون���ه ويتعاطفون معه في كل أرجاء العالم، ألن الس���الم العالمي 

ل يمكن أن يتحقق إل من خالل تعارف الشعوب وفهم بعضها البعض.

ة للقضاء عل���ى هذه الخدمات  إن���ه َليحزنن���ي أن أرى المس���اعي الملحَّ
الطيبة، أو تش���ويه صورة هذه الخدمات أمام العالم. ولكن رغم كل ش���يء 
سنستمر في احترامنا للجميع، ألن هذا هو أدبنا وهذه هي أخالقنا، هكذا 
كنا، وهكذا سنبقى. لن نؤذي أحًدا ابتغاء مكاسب دنيوية فانية ولن نجرح 
قل���ب أح���د، بل س���ندعو الجمي���ع إلى رحاب المحبة؛ س���ندعو، وس���نبقى 
متمسكين في عالقتنا مع أمتنا بكالم األستاذ بديع الزمان سعيد النورسي 

الذي يقول :

“لقد س���امحُت وصفحُت عن كل من كان س���بًبا فيما عانيت 
من���ه م���ن أذى وإهان���ة وتعذيب. ل���م أذق طوال عم���ري البالغ نيًفا 
وثماني���ن س���نة ش���يًئا م���ن لذائ���ذ الدنيا. قضي���ت حياتي ف���ي ميادين 
الحروب وزنزانات األس���ر، أو س���جون الوطن ومحاكم البالد. لم 
يب���ق صن���ف م���ن اآللم والمصاعب ل���م أتجرعه. عومل���ت معاملة 
المجرمي���ن ف���ي المحاكم العس���كرية العرفية، ونُفيُت وُش���ّردُت في 
أرجاء البالد كالمجرمين. وُحرمت من مخالطة الناس ش���هوًرا في 
زنزان���ات الب���الد.. تعرضُت إلهانات متنوع���ة. مع ذلك أعلن أنني 

سامحت وصفحت عمن فعل بي ذلك”)26).

)26) سعيد النورسي: سيرة ذاتية، دار النيل للنشر، 2011م، ص 492-491.
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نعم، لقد عاهدُت نفس���ي كمؤمٍن، أن أحمل هذه المشاعر؛ لن أقاطع 
أح���ًدا، ول���ن أحم���ل ضغينة في قلبي ألح���د.. عاهدت أن أس���تقبل الموت 
باسًما، عاهدت نفسي أن أعتبر الجفاء الصادر من الجالل، والوفاء الوارد 

من الجمال شيًئا واحًدا.

ووصيتي لجميع إخواني الذين يبذلون الغالي والنفيس في المدارس 
المنتش���رة ف���ي كل أنحاء العال���م أل يِهنوا، ول يحزن���وا، ول يخالط اليأُس 
قلوبه���م. وإن ه���ذه الخدمات الحيوية التي يقدمونها في س���بيل هذه األمة، 
في س���بيل راهنها ومس���تقبلها، بل في سبيل كافة اإلنس���انية، سوف تواصل 
تقّدمها بإذن اهلل وعنايته، وسوف تستمر القافلة في مسيرتها إلى األمام. ول 
يمكن أن يوقف قافلَة األخيار -التي تسير بلطف اهلل وكرمه- ل الفتراءات 
ول مح���اولت التش���ويه. وكل إنس���ان يحم���ل قلًبا صافًيا وضمي���ًرا نقيًّا في 

أعماقه سوف يرى ببصيرته حقيقة تلك الفتراءات.

وكما أوضحت في مناسبة أخرى أقول، رغم جميع التصرفات المتزّمتة 
التي تس���عى إلى تخريب دربنا الذي نس���ير فيه، فإن األرواح المنفتحة على 
الحوار والتواصل، وأرباب القلوب الرحيمة المتبسمة، والضمائر المنصفة 
والمعترفة بذنوبها، واألنفس اللوامة النادمة على أخطائها، والعقول الراغبة 
في بناء المس���تقبل على أس���اس من المنطق والحكمة، ما دامت حية، فإننا 
سنلملم أجزاء روحنا المهتّزة ونصلحها من جديد ونجدد محبتنا للجميع 
م���رة أخ���رى، ونبقى مخلصي���ن لهذه المش���اعر. هذا ما س���نفعله نحن على 

الدوام.

أم���ا فيم���ا يتعلق بالطرف اآلخر، فإني أرى خط���ورة كبيرة في الخطاب 
ال���ذي ُيس���تخَدم حي���ث يؤدي إل���ى التفريق بين ش���رائح المجتمع حس���ب 
انتماءاته���ا وزرع الكراهي���ة فيم���ا بينه���ا. فهذا لع���ب بالنار.. فه���ل يعقل أن 
يحّرض األب أفراد أسرته ضد بعضهم بسبب رؤاهم المختلفة؟ نحن أسرة 
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كبي���رة تمت���د جذوره���ا إلى مئات الس���نين، ل يليق بنا أن نتخ���ذ من أفكارنا 
المتعددة وانتماءاتنا المتنوعة ذريعة لتفجير صراعات فيما بيننا. ينبغي على 
الجميع أن يحترم آراء اآلخرين. ل يصح أبًدا احتكار حرية الرأي والتعبير 
في فئة بعينها ألنها تمتلك السلطة. فكما يحظى صوت األغلبية بالحترام 
والتقدير، فكذلك يجب أن تنال كل فئة شعبية -مهما كان عددها- نصيبها 
م���ن الحترام عين���ه. وإذا ضّيقتم الخناق على المجتم���ع، فهذا يعني أنكم 
تعملون على تفجير أحزمة الزلزل المجتمعية وتغتالون وحدة المجتمع، 
وهذا ثمن باهظ، يعّز علينا انجرار البعض إليه مقابل مصالح سياسية آنية.

هذا مع األسف ما وقع في أحداث »كيزي«، فقد كانت هناك مطالب 
ديمقراطي���ة، وبدأت المس���يرة بنوايا صافية، وبدافع من حساس���يات تتعلق 
بالحف���اظ عل���ى البيئة. كان باإلم���كان احتواؤها بالتس���امح والتفاهم، وعن 
طري���ق اللتق���اء بهم والس���تماع إلى آرائه���م. ولكن ح���دث العكس، وتم 
قمُعهم بعنف. فهل هناك ما يس���ّوغ إهدار قطرة دم واحدة من أجل إنش���اء 
مركز تس���وق هناك؟ وهل يس���اوي ثمن مركز تسوق قيمة نفس بريئة تزهق؟ 
تلك المواجهات العنيفة وّلدت بطبيعة الحال حالة من العنف، وأدت إلى 
تحّول القضية من مس���ألة جزئية إلى قضية أمن قومي. ولقد قلقنا كثيًرا في 
تلك األيام، عندما ش���اهدنا شبكات اإلجرام انتهزت تلك الفرصَة ودفعت 
بعناصرها إلى الشارع إلحداث تخريبات كبيرة. أثناءها لذ إخواننا في كل 
أرجاء العالم بالدعاء من أجل تركيا، وراحوا يصّلون صالة الحاجة. ولكن 
-م���ع األس���ف- ُوّجهت افتراءات ش���تى ب���أن الخدمة له���ا أصابع في هذه 

األحداث أيضا. نسأل اهلل أن يمنحهم شيئا من الروية واإلنصاف.

س:.ف���ي.األي���ام.األخيرة.َطرحت.بعض.األوس���اط.عبارَة.»عقل.مدبّر.

أعل���ى«.م���ن.أجل.تش���ويه.حرك���ة.الخدم���ة،.في.إش���ارة.منهم.إل���ى.التبعية.
الخارجية..
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ج: ه���ذا بهت���ان عظي���م، ووباُله على صاحب���ه كبير. أعتق���د أن أحدا لم 
يش���هد عب���ر مراح���ل التاريخ مثياًل لمثل ه���ذه الفت���راءات واألكاذيب التي 
عجزن���ا ع���ن إحص���اء عدده���ا. إن كانوا قد عث���روا فعاًل عل���ى معلومات ل 
نعرفها، فعليهم أن يتقاسموها مع الرأي العام فورا، وإل فهو محض افتراء 
على أهل اإليمان. لقد بلغ التش���ويه حدا أننا أصبحنا نس���مع كل يوم كذبة 
جديدة وافتراًءا جديًدا… إن طول األمل َمدعاة لقسوة القلب، وإذا وقعتم 
ف���ي ِش���باكه تفقدون اإلحس���اَس بكل ش���يء جديد وجميل. ث���م تتجاهلون 
الوجداني���ات، وتس���تخّفون بالمحّرم���ات، وتهزأون منها. وإذا القلب َقَس���ا، 
وعانق الدنيا بطول األمل، يس���وقكم إلى العتقاد أن كل ش���يء عبارة عن 
ه���ذا العالم الفان���ي. وفجأة ودون تفكير أو روي���ة، ودون خوف من الغرق 
ف���ي بحر من الخطايا والذنوب تجدون أنفس���كم تقول���ون ما يخطر ببالكم 
مباش���رة دون تمحيص���ه -صدق���ا كان أو كذبا-. ولكن الق���رآن يحذرنا من 
قس���وة القلب، ويحثنا على أن تكون قلوبنا حية نابضة، وأن تكون نفوس���نا 
رقيق���ة ناعم���ة. ومن ثم فإن القس���وة إذا هيمنت على الم���رء، فال مانع لديه 
-عندئذ- من أن يلجأ إلى كل الطرق -مش���روعة كانت أو غير مش���روعة- 
من أجل تحقيق غرض دنيوي. ولألس���ف، فإن قس���وة القلوب، هي س���بب 

هذه المأساة التي نعيشها.

ولكن إذا كانوا يلّحون على البحث عن »عقل مدبر أعلى« لهذه الخدمة 
المبارك���ة، أقول لهم: أجل، إنه الرعاية الربانية والحماية اإللهية اللتان جاءتا 
منحًة من اهلل تعالى تكريما لروح األخّوة وتتويجا لروح الستشارة. إن هذه 
الخدمة التي لم تّتكل قط على قوة زائلة، قطعت المسافات بعناية اهلل ورعايته. 
وم���ا دام���ت حمايته جل وعال تظلل هذه الخدمة، فلن يتمكن أحد من إيقاع 
الضرر بها مهما حاول. والمؤمن رجل محاسبة ويقظة، ل يسرع إلى اغتياب 
إخوانه فور سماعه أكاذيب وافتراءات من هنا أو هناك، ول يسيء الظن بهم، 

ول يعمل على نقل الفتراءات التي سمعها من مجلس إلى مجلس آخر.
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ولكن ما باليد من حيلة، فحساب اآلخرة -مع األسف- ل يوجد على 
أجندة أولئك الذين يمّجدون »الدنيا« ويلهثون وراءها أيا كانت الوس���ائل. 
وقد يجرهم هذا إلى انحراف عقائدي ل قّدر اهلل. في أيامنا هذه، سمعناهم 
يطلقون عبارات خطيرة تناقض صميم العقيدة، من شأنها أن ُتوقع صاحبها 
في أوضاع عقدية حرجة. والمؤس���ف أنهم أفردوا لها مس���احة واس���عة في 
وس���ائل اإلعالم. إنها أقاويل مخالفة للدين والعقيدة)27)، ولكن المؤس���ف 

هو سكوت من يجب عليهم أن يتكلموا من أهل الختصاص.

والحقيق���ة أن���ه ل يمكنن���ا تصفيُة أرواحنا من رواس���ب الفتنة والفس���اد 
المحي���ط بن���ا إل ع���ن طري���ق تجديد أفكارن���ا وأرواحنا كل ي���وم. ولكن إذا 
انحصر فهُمنا لإلس���الم وتفاُعلنا معه على المس���توى النظري فقط، فسوف 
يقس���و القلب، وسوف يس���تمر اإلنسان -ناسيا نفس���ه ويوم الحساب معه- 
ف���ي اإلس���اءة إلى أهل اإليمان دائًما. أنا عل���ى يقين بأن المياه التي تعكرت 
ستستعيد صفاءها يوًما، وسيعاود األشقاء النظر في وجوه بعضهم البعض، 
لذا، يجب أن يتجنب أهل اإليمان -مهما كان السبب- من إطالق كلمات 
جارحة ُتخِجلهم في المستقبل أمام َمن كانوا يشاركونهم التوجه إلى القبلة 

نفسها أثناء الصالة.

س:.ما.رأيكم.حول.»مس���ار.حل.المشكلة.الكردية«.والنقطة.التي.تم.
الوصول.إليها؟

ج: لق���د أك���دُت م���راًرا وتكراًرا، أن المس���لم يقف إل���ى جانب الصلح 
دائما، ويتصرف بما ينسجم مع روح الصلح والسالم. فيما يتعلق بسؤالكم 
فهناك -في تلك المنطقة- مشاكل قد تراكمت عبر عقود، وقد كان السعي 
)27)  وفي الثامن والعشرين من شهر يوليو عام 2011م قال »حسين شاهين« نائب حزب العدالة والتنمية أمام جماعة 
من حزبه: “إن بعض أصدقائنا قابل السيد رئيس الوزراء وصافحه، وإنني أرى أن مجرد لمس سيادة السيد رئيس الوزراء 
تعتبر عبادة بالنسبة لي”. وعلى نفس الشاكلة ذكر »فوائي أرسالن« نائب حزب العدالة والتنمية في مدينة »دوزجه« في 

الخامس عشر من يناير عام 2014م “أن السيد رئيس الوزراء زعيٌم اجتمعت فيه -حاشا هلل- كل صفات اهلل”.
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لحله���ا يتم بالس���الح دائًم���ا. وبطبيعة الح���ال، كُبرت المش���كلة وتفاقمت. 
أم���ا اآلن، فق���د دخلنا في مرحل���ة صلٍح وتهدئة، ويج���ب أن ل نعطل هذه 
المرحل���ة. ألنه���ا فرص���ة كبيرة لكي يعي���د الطرفان النظر ف���ي األخطاء التي 
ارُتكب���ت، وينس���وا الع���داوة والبغضاء فيم���ا بينهم. يجب أن تك���ون الدولة 
عادل���ة تج���اه ش���عبها قبل كل ش���يء، ويج���ب بالتالي أن ل تتخ���ذ موضوع 

الحقوق والحريات األساسية أداة مساومٍة مقابَل مآرب سياسية أخرى.

قبل أن تبدأ مفاوضات الحل هذه، كنت -أنا الفقير- قد بينُت قناعتي 
وأكدت على ضرورة الهتمام بالتعليم بلغة األم )اللغة الكردية). ولكن لم 
تتم أية خطوة في هذا التجاه، وما زالت المماطلة مستمرة. وقبل ذلك، من 
الضروري تكوين معّلِمين قادرين على التعليم باللغة الكردية. وهذا الدور 
ل يمك���ن أن يقوم به الش���عب، بل يج���ب على الدولة أن تأخ���ذ بالمبادرة. 
وحينم���ا تقوم الدول���ة بذلك، عليها أن تبتعد في أفعالها وتصرفاتها عن كل 
ما يوحي بالمّنة والتفّضل عليهم. ألن هذه المنطقة، كانت مهًدا لحضارات 
عريقة، وموطنا لعلماء وعباقرة طوال التاريخ. وبينما تقوم تركيا بذلك، أي 
بينما تعترف بالحقوق والحريات األساسية لمواطنيها األكراد، عليها أيًضا 
أن ل تتوان���ى ع���ن مّد يِد التعاون إلى أش���قائها األكراد القاطنين في البلدان 
المجاورة، بل ويجب أن تعّزز الروابط التاريخية والثقافية معهم من جديد، 

وبشكل غير قابل لالنقطاع.

نح���ن نعاني من ثالث مش���اكل كبرى، وقد أش���ار إليها األس���تاذ بديع 
الزمان سعيد النورسي قبل قرن من الزمان، وهي: الجهل، والفقر، والتفرقة. 
وقد نتج عن هذه المشاكل؛ اليأس، والحيلة، والغدر، وعدم الثقة. وبالتالي 
يج���ب أن نتن���اول كل هذه المش���اكل في منتدى مش���ترك وأرضي���ة توافقية، 
ول يمك���ن للمعالج���ات التكّبري���ة أو النظر من َعٍل أن تحل هذه المش���اكل 
أب���دا. وإذا كان���ت هناك رغبة في إيجاد حل وس���ط، فلن يتأتى ذلك إل عبر 
مقاربة توافقية تشمل برعايتها كافة أجزاء المنطقة وكافة أبنائها مهما كانت 
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أفكاره���م واتجاهاتهم وانتماءاتهم. يجب أل نم���ارس اإلقصاء على أحد. 
ينبغي أن نلتقي على أرضية توافقية مش���تركة مع الجميع، السياس���ي منهم 
وغير السياسي. علينا أن نتيح الفرصة -ألبناء تلك المنطقة- لكي يتمكنوا 
من حّل مش���اكلهم بأنفس���هم. وإذا ما وقع تباطؤ أو تهاون في هذه األمور 
فأخش���ى أن تتوق���ف مس���يرة الحل وتثور المش���اكل من جدي���د. أجل، جيد 
أن نواس���ي أنفس���نا بالقول “أل يكفي؟ ها قد وقفت الدماء”. ولكن أليس 
في هذا القول ش���يء من البراغماتية كذلك؟ ينبغي أن نس���عى إلى أبعد من 
ذلك. ينبغي أن نعمل على إدخال الطمأنينة واألمن والس���عادة والس���تقرار 
في نفوس أبناء المنطقة. ينبغي أن نسعى إلى توفير مناخ آمن يتيح إمكانية 
التعايش الس���لمي لجميع أبناء المنطقة بكردّيها وس���نّيها وعلوّيها وعربّيها 

وسريانّيها كأنهم أعضاء أسرة واحدة. 

ال ُأكره أحدا على أن يصّوت حلزب بعينه

س:.بقيْت.أيام.معدودات.إلى.االنتخابات)28)،.وهناك.نقاشات.تدور.
وتساؤالت.تطرح.حول.موضوع.»إلى.من.ستصّوت.الخدمة«؟

ج: الحدي���ث حول ه���ذا الموضوع -دائما- إلى حد الهوس، واختزال 
معنى الحياة في صندوق القتراع، حالة -في الحقيقة- ل أراها لئقة بأهل 
اإليمان. بالتأكيد صندوق القتراع مهم من أجل مستقبل البلد، ولكنه ليس 
كل ش���يء. إن إلقاء »صندوق العمل« جانًبا، والنش���غال بصندوق القتراع 
فق���ط، مآل���ه خروج البع���ض عن الج���ادة وانحرافهم عن الطري���ق، وهذا ما 
نش���اهده اليوم في األكاذي���ب والفتراءات التي تطلق وكأنها ش���يء عادي. 

هذه حالة مؤسفة للغاية.

 أما موضوع التصويت في النتخابات فمنذ القديم وهذا الفقير يقول: 
ت���وا حس���ب قناعتك���م الوجدانية”. ذل���ك ألني أعتبر ق���وَل “ل بد أن  “صّوِ

)28)  انتخابات 30 مارس 2013م المحلية.
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ت���وا للح���زب الفالن���ي” نوعا من ممارس���ة اإلكراه والضغط النفس���ي،  تصّوِ
كما أعتبر الرتباط بحزب معين نوعا من النفصال والبتعاد عن ش���رائح 
المجتمع األخرى. أما موقفنا الواضح الصريح الذي أبديناه في اس���تفتاء 
12 س���بتمبر 2010م، فل���م يك���ن انحي���ازا لح���زب بعين���ه، إنم���ا كان دعم���ا 
للمكتسبات الديمقراطية التي كان ينص عليها الستفتاء. ولكن ما يحدث 
في هذه األيام من تجاوزات وانتهاكات، يؤكد أن تلك المكتسبات ليست 

ذات قيمة أصال بالنسبة للمسؤولين.

الواق���ع أن هن���اك رئي���س ح���زب يمط���ر علين���ا إهان���ات صباح مس���اء، 
والمؤس���ف أن عق���الء ذل���ك الح���زب غارقون ف���ي صمت عمي���ق. وإذا ما 
اس���تثنينا فئ���ة من المتطرفي���ن، فقد رأيت م���راًرا مدى تأّس���ف قاعدة حزب 
العدالة والتنمية لهذه الحال. ولكن رغم ذلك، إذا ُوجد َمن يستس���يغ هذه 
الفتراءات الجارحة، فيمكنه أن يذهب ويصّوت لذلك الحزب؛ أعتقد أن 
تل���ك اإلهان���ات التي ُتدمي ضمير كل من يحم���ل ذرة من إنصاف، وتمزق 
قلبه، صدمت أيًضا إخواننا وتركت في أعماقهم جروحا غائرة. ل شك أن 
���حين لرئاسة البلدية. ثم  الجميع س���ينظر إلى حيه أو مدينته ثم يقّيم المرشَّ
إن هذه النتخابات ليست انتخابات برلمانية، لذلك غالبا ما ينظر الناخبون 
إلى المرش���ح نفس���ه، وليس إلى الحزب، أي قد يكون المرش���ح أهم من 
الح���زب نفس���ه، وهناك مرّش���حون أكفاء ف���ي كل األح���زاب. وفي حال لم 
تحددوا حزبا بعينه، بل اتجهتم إلى اختيار مرشح توسمتم فيه خيرا، فإنكم 

ل تأثمون.

س:.س���بق.أن.ُوجهت.إليكم.دع���وة.من.رجب.طيب.أردوغان.رئيس.

ال���وزراء.آن���ذاك.لك���ي.تع���ودوا.إل���ى.تركيا)29)،.فه���ل.كنتم.تتوجس���ون.من.
الدعوة؟

)29)  وجه أردوغان هذه الدعوة في الحفل المقام بمناسبة افتتاح الدورة العاشرة ألولمبياد اللغة التركية في الرابع 
عشر من يونيه عام 2012م.
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ج: حاولت أن أحسن الظن بمن طلب مني أن أعود. وقد ُطلب ذلك 
م���راًرا م���ن قبُل. يومها لم أكْن غافاًل عن النواي���ا الحقيقية لهؤلء الطالبين. 
ولكن لم أتخل يوًما عن أدب اللياقة وحس���ن الظن بأهل اإليمان. قبل كل 
شيء، أنا فرد من الناس، مؤمن من المؤمنين. لم أحّلق عالًيا قط، بل كنت 
أمشي -كأي إنسان عادي- على األرض بتواضع. أمضيت جميع حياتي 
على هذا النحو. حاولت أن أكون عبدا هلل. ول أستبدل مقاَم العبودية بأي 
مق���ام آخر، وأرجو أن ألق���ى اهلل على هذه الحال. ليس لي أدنى عالقة مع 
أي جه���ة خارجي���ة، ويس���تحيل أن يكون ذل���ك. ولكن الذي���ن يلهثون وراء 
الجاه والس���لطة والمقام والمناصب الدنيوية الفانية هم الواقعون في شباك 
القوى الخارجية أصاًل. هؤلء الذين يحملون في دواخلهم روح الستبداد 
وه���وس الهيمن���ة على الدولة والتش���ّبث بالس���لطة إلى ح���د الجنون، عندما 
قويت ش���وكتهم وازدادت س���طوتهم، بدؤوا يرون في كّل مجموعة -ليس 
لها حس���ابات س���لطوية، ب���ل تفر من تلك الحس���ابات إلى التفكير بكس���ب 
مرض���اة اهلل والف���وز باآلخرة- خطًرا على أنفس���هم وعلى س���لطانهم. وهم 
حاول���وا أن يقنع���وا الرأي الع���ام بأن تلك المجموعات خط���ر على الدولة، 

ولكن غرضهم األساسي أنهم يرونها تهديًدا لمخططاتهم الشخصية.

إنه حتى في أش���د البلدان تخّلًفا عندما ُيحَكم على الناس فإنما يحكم 
عليهم بناء على أقوالهم وأفعالهم. وجميع ما قلُته وما فعلُته طيلة خمسين 
عاًما قد تم على مرأى ومسمع من المجتمع والدولة. فلو كان لدى إنسان 
حس���ابات س���رية، فهل يس���تطيع إخفاءها طيلة خمس���ين عاًما من دون أن 

تتسرب ولو عن طريق اإليماء واإلشارة والتعبير الضمني؟

وفيم���ا يتعل���ق بموضوع عودتي، فإنني س���أقرر ذلك بعد التش���اور مع 
إخوان���ي الذي���ن أث���ق بصدقهم وأمانته���م، وليس بن���اًء على أف���كاِر َمن كان 
باألمس شيًئا، وأصبح اليوم شيًئا آخر. وكما قلُت سابًقا، إذا قررُت العودة، 
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فلن تكون عودتي مثل فالن أو عاّلن)30)، بل ستكون عودة تليق بابن رامز 
أفندي.. ابنه البسيط الذي كان يعمل إماًما في مسجد »ُأوْج َشَرَفِلي«)31).

س:.منذ.فترة.طويلة.ونحن.لم.نسمع.شيئا.من.دروسكم.التي.ألفناها.

عب���ر.اإلنترن���ت)٣2)..فمحّبوك���م.يرغبون.في.معرفة.مش���اعركم.حيال.تلك.
االفتراءات.والمضايقات،.فهل.يمكنكم.أن.تقولوا.لهم.شيًئا؟.

ج: علين���ا أن نلت���زم بالصبر إزاء ما حّل بنا م���ن ابتالءات، وعلينا أن ل 
نتخل���ى ع���ن نزاهة أس���لوبنا مهما حص���ل. كثيرون هم م���ن تعرضوا أللوان 
شتى من المحن في فترات مختلفة من التاريخ. اإلمام الرباني، أبو الحسن 
الشاذلي، مولنا خالد البغدادي وأمثالهم من األفذاذ تعرضوا لمحن كبيرة، 
ومحنة األس���تاذ بديع الزمان س���عيد النورس���ي ملحمة من مالحم التاريخ. 
ل���م يب���ق أذى إل ذاقه ول مرارة إل عانى منه���ا. مقارنة مع هؤلء العظام، 
ل نس���تحق أصاًل إل أن نكون »قطميًرا« لهم. وبما أنكم اتخذتم س���بيلهم 
سبياًل لكم، ومنهجهم منهًجا لكم، فعليكم أن تستعدوا لكافة ألوان المحن 
والبت���الءات. ل يح���ق لن���ا أن نش���كو أو نتذم���ر.. ب���ل علين���ا أن نهتف ليل 
نه���ار ونق���ول: “رضين���ا باهلل ربًّا، وباإلس���الم ديًنا، وبس���يدنا محم���د  نبيًّا 
ورسوًل”.. علينا أن ل نشكو ول نعاتب القَدر في قرارة نفوسنا لما ألّم بنا، 
ب���ل علينا أن نتحرى مرضاة اهلل في قيامنا وقعودنا على الدوام. والمصائب 
مؤقتة تمضي وتزول. ولكن حتى لو جاءت المحُن وجرفتنا مثل تسونامي 
وأودت بحياتنا، فإذا كانت عالقتنا مع اهلل وثيقة، فسنكون قد فزنا بآخرتنا 
في نهاية المطاف. ول شك أن عّشاق هذه الدعوة المباركة، ما لم يكونوا 
قد استهدفوا منها غرًضا دنيويًّا، فسينالون ملًكا أبديًّا في العالم اآلخر. لذا 
مثل عودة  فسيعود  بالعودة  يفكر  عندما  األستاذ  أن  المتطرفين  المنحازين  وبعض  أردوغ��ان  السيد  رّوج  لقد    (30(

»الخميني« إلى إيران أيام الثورة اإليرانية. 
)31)  هذا المسجد في مدينة »أدرنه«، حيث تولى األستاذ وظيفة اإلمامة ألول مرة أيام شبابه.

)32)  تُبثُّ أحاديث ومواعظ األستاذ فتح اهلل كولن في موقع www.herkul.org، إل أنها لم تنشر منذ األسبوع األخير 
من شهر ديسمبر 2013م وحتى 04 أغسطس 2014م.
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يج���ب عل���ى الجميع أن يثبت مكانه، ويراعوا األوضاع والظروف، وأن ل 
ُيلّحوا على السير في درب بعينه؛ بل حتى إذا ُسّدت الطرق الرئيسة، عليهم 
أن يعمل���وا من أجل الوصول إلى المرتجى عبر طرق أخرى. أما المرتجى 
فهو خدمة القيم اإلنس���انية الس���امية وغرس���ها في القلوب. هؤلء الرواد لم 
يقعوا في اليأس قط، وعلينا أن ل نقع كذلك، علينا أن ل نفقد األمل أبدا. 

يقول الشاعر محمد عاكف:

 إن اليأس مستنقع، إذا وقعَت فيه اختنقَت،

وإذا اعتصمَت بالعزيمة على الخروج منه انتصرَت…

األحياء مبعث حياتهم األمل دائما،

أما اليائسون فهم سجناء الروح والوجدان.

 نح���ن عل���ى يقين بأن هذه األجواء الكئيبة س���وف تزول وتمضي بإذن 
اهلل وعنايته، وهذا هو األمل الذي نحمله في قلوبنا.

المحن التي اعترضتنا حتى اآلن ذكرتموها أنتم كذلك. فقبل التحاقي 
بخدم���ة الجيش، عش���ُت محن���ة 27 مايو 1960م)33) وعاني���ت من ويالتها، 
وعش���ُت محن���ة 12 م���ارس 1971م)34)، ولقي���ت فيه���ا ما لقي���ت. وفي 12 
س���بتمبر 1980م)35) لحقون���ي كم���ا يالَح���ق المجرمون لمدة 6 س���نوات. 
ولكن المرحوم ُتوْرُغوت أوزال استلم زمام السلطة وقتها، وصمد صمودا 
قوي���ا، فرفعوا عني أيديهم. ولكن اس���تمرت المحنة بعد ذلك أيًضا. ذهبت 
إلى الحج، وأثناء العودة انس���دت الط���رق أمامي من جديد، وأيًضا نوديُت 

)33)  حيث وقع أول انقالب عسكري في تركيا في 27 مايو 1960م.
)34)  حيث وقع النقالب العسكري الثاني في الجمهورية التركية الحديثة في 12 مارس 1971م.

)Evren)« مع  أَْوَرْن  الجنرال »كنعان  الذي تزعمه  الثالث في 12 سبتمبر 1980م  العسكري  )35)  وقع النقالب 
بهذا  قاموا  بالذكر أن من  التركية. جدير  المبادئ األساسية للجمهورية  تبنوا فكرة حماية  الذين  الضباط  مجموعة من 
النقالب قد حوكموا ألول مرة في محكمة مدنية في 18 يونيه 2014م، حيث قضت المحكمة الجنائية العاشرة ب�«أنقرة« 
التي تنظر القضية بالحبس المؤبد على الرئيس السابع »كنعان أورن« قائد النقالب و»تحسين شاهين قايا« قائد القوات 

الجوية في عهده.
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لالس���تجواب في المحكمة األمنية. وبعد ق���رارات 28 فبراير 1997م، قام 
النائ���ب الع���ام »نوح مت���ه يوكس���ل )Nuh Mete Yüksel)« بفتح قضية ضدي 
اس���تمرت سنوات. فاإلس���اءة واألذى والدناءة التي لقيُتها هناك في تركيا، 
لم أتعّرض لها حتى في نيو جيرسي؛ صّدقوني وجدُت هنا احتراًما من ِقبل 
النائب العام. إذ اس���تقبلني في المدخل، ولكي ل تختل معنوياتي، س���حب 
الكرس���ي لطف���ا ألقعد عليه، ثم ذهب َفَغس���ل كوَبه ثم م���أله بالماء ووضعه 
أمامي، وقال: “أنتم في حالة اس���تجواب، وقد تجّف ش���فتاكم”. هذه هي 
المعاملة التي لقيتها هنا في أمريكا. شخص ل يعرفنا ول يعرف عنا شيًئا. 
م له هدي���ة إكراما للمعاملة الرقيق���ة التي أبداها  ث���م بعد ذل���ك فّكرنا أن نقّدِ
لنا. والسيد كمال -وهو ما زال على قيد الحياة- عندما قّدم الهدية قال له 
النائب: “أنا ل أقبل هدية من ش���خص أش���رفُت على قضيته”. نعم، عندها 
قلُت: لعل سبب قيام هذه الدولة رغم كل السلبيات، هو هذا السلوك إزاء 
القانون وهذه المقاربة حيال القضايا الحقوقية. ولعل هذه الميزة تساعدهم 

على البقاء كعامل مؤثر في الموازنات الدولية.

أري���د أن أذك���ر ش���يًئا آخر؛ أثناء خدمة الجيش ُس���جنُت كذلك بس���بب 
المواع���ظ الت���ي كنت ألقيها. كن���ُت أقدم دروس الوعظ تح���ت حماية أحد 
الضب���اط وب���إذٍن منه، وكان ه���و اآلخر يحضر الموعظة. ولك���ن عندما ُنِقل 
تعِيين���ه إل���ى م���كان آخ���ر، عانقني باكًي���ا وقال: “س���يعّرضونك ل���ألذى من 
بع���دي”. وفعاًل حدث كما قال، إذ قاموا بس���جني هن���اك. ثم تعّرضُت إلى 
مختل���ف المضايق���ات، والتهدي���دات، واإلهانات، والتحريض���ات علّي في 
أزمن���ة مختلفة. ولكن ما عش���ته ف���ي تلك األيام، ل يس���اوي واحدا بالمائة 
مم���ا أعاني���ه وما ألقيه الي���وم. تلك الكلم���ات المهينة، والعبارات الس���يئة، 
والتصريح���ات الطاعن���ة… ولك���ن كل إنس���ان يق���ول ويعمل على ش���اكلته 
ويتص���رف بم���ا يناس���ب ش���خصيته. ولي���س بوس���عنا أن نقول ش���يئا ألحد، 

والسالم.
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»تركيا حتتاج إىل دستور مدني حيمي احلقوق واحلريات األساسية«

س:.في.هذه.األيام.تركيا.تمر.بظروف.صعبة..وبسبب.هذه.الظروف.

الصعب���ة.يقع.البعض.في.حالة.من.اليأس..برأيكم،.كيف.تخرج.تركيا.من.
األزمة.الحالية؟

ج: ف���ي مثل هذه الفترات، يجب اللجوء إلى المولى ، وطْرُق بابه، 
والتضرُع إليه. فَمن ل يخشى عاقبَته، ُيخَشى من عاقبته. إن الذين يحسبون 
أنفسهم قد ضمنوا آخرتهم واطمأنوا إلى عاقبتهم بينما يشككون في إيمان 
غيرهم، إن هؤلء قد أوقعوا أنفس���هم في خطر كبير. فس���يدنا عمر  كان 
يرتج���ف خوًف���ا على عاقبته، وعندما كان يوازن بين حس���ناته وس���يئاته كان 
يق���ول “وددُت أن���ي س���ِلمُت م���ن الخالفة َكفاًف���ا، ل عل���ّي ول لي”. نحن 
أيًض���ا، خصوًص���ا في آخر الزم���ان، ينبغي أن نرتجف قلق���ا عندما نفكر في 
عاقبتنا؛ يجب أن نستغيث بعنايته وبرحمته  ونقول: “خذ بيدي يا رب، 
وإل فس���وف أهل���ك”. أجل، إن اإليمان والتوكل ليس���ا م���الذا للفرد فقط، 
ب���ل للمجتمع���ات كذل���ك. وإن الذين يبتعدون عن ذلك المالذ، َتس���حقهم 

أنانيتهم سحقا، ل سمح اهلل.

إن تركي���ا الي���وم ف���ي أم���س الحاج���ة إل���ى مناخ جدي���د يس���اعدها على 
ا إعداد دس���تور  اجتي���از األزم���ة التي تعان���ي منها. وإنه لم���ن الضروري جدًّ
مدن���ي جديد يضم���ن الحقوق والحريات األساس���ية للجمي���ع. ومن أجل 
تحقي���ق ه���ذا الغ���رض، يجب أن ت���زداد المطالبات المجتمعي���ة، كما يجب 
على الش���خصيات المس���ؤولة والمؤسس���ات المعنية أن تزي���د من إلحاحها 
في إخراج دس���تور يتوافق مع مبادئ الحقوق العالمية. ولكن مع األسف 
الشديد يبدو أن مبادئ الدولة الديمقراطية وسيادة القانون اليوم قد أصيبت 
بج���روح بالغ���ة. وإن العديد من المثقفي���ن والمفكرين ذهبوا في تحليالتهم 
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إل���ى ما ذهبت إليه. وإذا ما ابتعدت تركيا عن جوهرها وقيمها الذاتية وعن 
مجتمعها، فإن ذلك سيؤدي بها إلى عزلة فادحة عن العالم.

إن دور األف���راد والمجتمع���ات الي���وم، ل يق���ل أهمية ع���ن دور الدولة 
نفس���ها. وإنه لمن المس���تحيل أن تنفذوا مش���روًعا باإلكراه من أعلى بتلقين 
فوق���ّي أو بضغط س���لطوي. ففي بداية القرن العش���رين كان األس���تاذ بديع 
الزم���ان يق���ول: “إن الظه���ور عل���ى المدنّيي���ن والمثّقفي���ن إنما ه���و باإلقناع 
ولي���س بالضع���ط واإلجبار”. وم���ن ثم فإن الضغوطات الت���ي تماَرس على 
المجتمعات ل يمكن أن تثمر نتائج باقية. علينا أن نعالج المش���اكل بصبر 

وترّوٍ ويقظة وتبّصر وفراسة.

أق���ول إلخوان���ي إنكم إذا تعاملتم مع األزم���ة الراهنة بالرزانة والجدية 
الت���ي تليق بأدبكم، وصمدتم أمام العواص���ف صابرين متوكلين، فال بد أن 
يحل اليوم الذي ينتصر فيه العقل الس���ليم. وحينئذ س���يأتيكم بعضهم نادًما 
ألن���ه اقت���رف إثم الغيبة ف���ي حقكم، والبع���ض اآلخر خِجاًل ألن���ه كان مع 
ْيُكُم 

َ
ِيَب َعل

ْ
المتورطين في الفتراء عليكم، ولكنكم ستقولون لهم ﴿الَ َتث

َْوَم﴾، وس���تفتحون لهم قلوبكم على مصاريعها، ولن تتركوهم يش���عرون  الْ
بخج���ل الذنب الذي ارتكب���وه. لقد حصل هذا في التاريخ مرارا. فإذا وّلى 
أحُده���م ظهره إليكم وابتعد عنكم، ففعلتم مثله وس���رتم في اتجاه معاكس 
له، فس���تتضاعف المس���افة بينكم؛ ثم قد يأتي يوم تشعرون بمسيس الحاجة 
إلى الوفاق والتفاق فيما بينكم، وتدركون بأنكم أخطأتم، لكّن ُبعد الشقة 
بينك���م س���يحول دون رغبتك���م، وتنظرون ف���إذا باألوان قد ف���ات. ينبغي أن 
يكون ش���غلنا الش���اغل -في هذه الفترة- أن نواصل في خدماتنا، وأن نزيد 
من سرعتنا، وأل نفكر بشيء آخر ونكتفي بالقول: “ستمضي هذه المحنة 

كما مضت شقيقاتها”. نعم، هذه هي قناعة هذا الفقير.
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س:.يزعم.البعض.أن.المنحى.الذي.اتخذته.»الخدمة«.اليوم.يناقض.
فكرة.»العمل.اإليجابي«.التي.طرحها.بديع.الزمان.سعيد.النورسي؟

ج: األس���تاذ بدي���ع الزمان، عندم���ا يؤكد على أهمية ه���ذا المفهوم في 
مؤلفات���ه يرس���م إط���ارا له حي���ث يذكر: »التص���رف وفق مرض���اة اهلل تعالى، 
والقي���ام بالخدم���ة اإليمانية ثم عدم التدخل في المش���يئة الربانية، والحفاظ 
عل���ى األمن الع���ام، والعتصام بالصبر والش���كر«. العم���ل اإليجابي، ليس 
هو الس���كوت أمام الظلم. فبديع الزمان لم يس���كت قط أمام الظلم بحجة 
أن الس���لطة ه���ي من ارتكبت ذلك، ولم يس���كت أمام انته���اك الحقوق ألن 
الس���لطة ه���ي م���ن فعلت ذلك، ب���ل ورّد على الفتراءات ف���ورا، ودافع في 
المحاكم عن نفس���ه وعن قضيته س���اعات طويلة. وكتاب���ه »المالحق« غنيٌّ 

بأمثلٍة على ذلك.

م���اذا فع���ل متطوع���و الخدمة -حتى اآلن- س���وى الدفاع عن أنفس���هم 
إزاء العت���داءات القولية الشرس���ة بأس���لوب متحضر لب���ق، واإلعراب عن 
حقيق���ة الفت���راءات الموجه���ة إليهم بالدلي���ل الصحيح؟ ماذا فعل���وا؟ قالوا 
فقط: “دعوا السيادة للقانون، دعوا المحاكم تشتغل، ل تتدخلوا في سيادة 
القان���ون وعمل المحاكم”. ثم إن وس���ائل اإلع���الم القريبة من الخدمة، لم 
تفعل ش���يئا س���وى نش���ر أخبار حول ادعاءات تداولتها -أصال- المحاكم، 
وأصبحت حديث الس���اعة لدى الرأي العام، مثل ادعاءات الفس���اد وس���وء 
استغالل بعض المسؤولين ألموال الشعب، وحاولت أن تزّود الرأي العام 
بمعلومات حول تلك الدعاءات. فبدل أن يتّم الردُّ على ادعاءات الفس���اد 
ويت���ّم توضيُحه���ا بالتفصي���ل، وجدنا أنهم منذ أش���هر ُيمطرون أناس���ا أبرياء 
بألوان شتى من الفتراءات الجائرة واإلهانات البشعة دون تقديم أي دليل 

ملموس، وبأسلوب ل يمّت إلى اإلنصاف بأي صلة.
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س:.ظهر.في.اآلونة.األخيرة.بعض.من.يقول.إنه.رافقكم.ما.يزيد.عن.

10.سنة،.وينسب.إليكم.بعض.األقاويل.الغريبة.من.أمثال.أنكم.»المسيح«.

أو.»المه���دي«.أو.قلتم.»تكلمُت.م���ع.اهلل«.أو.أنكم.»إمام.الكائنات«..هاّل.
تكرمتم.علينا.بأفكاركم.حول.هذه.االدعاءات؟

ج: مسألة المهدي والمسيح شغلت المجتمعات اإلسالمية منذ القديم 
بطريقة أو بأخرى. أما معالجة المس���ألة من الناحية العلمية وتقييمها فذلك 
موض���وع آخ���ر. ولقد ُوِج���د طوال التاريخ م���ن أثبت المس���ألة ومن نفاها. 
ولكن أس���يء استغاللها من ِقبل أصحاب النوايا السيئة على الدوام. ثم إن 
بعض األوس���اط لّفقوا مثل هذه الفتراءات باألس���تاذ بديع الزمان كذلك، 
واس���تغلوا التأوي���الت التي ج���اء بها في موض���وع المهدي والمس���يح أيما 
استغالل، وادعوا -بهتانا وزورا- أنه كان يظن نفسه المهدي أو المسيح.

لقد درس عندي العش���رات من الطلبة حتى اآلن؛ وجميعهم يش���هدون 
-على اعتبارهم يعرفونني عن كثب- أنني أُعّد القياَم بمثل هذه الدعاءات 
كف���را وض���الل. إنه���م س���معوني عش���رات الم���رات أق���ول “تعرف���ون أمي 
وتعرف���ون أب���ي، أل يكفينا أن نكون عبادا هلل مخلصين، كن بين الناس فردا 
م���ن الن���اس”. أضف إلى ذلك أنني ما رأيت عاقاًل -في البيئة التي نش���أُت 
فيه���ا ول في أماكن أخرى- توّهَم في نفس���ه رتب���ة أو مقاما من هذا القبيل. 
ل يق���ول مث���ل هذا ال���كالم إل من ُحِرم نعمة العقل. ثم إن���ي اعتبرُت دائًما 
باب. كما أن الذين  هذا النوع من التهامات من أش���نع الشتائم وأغلظ الّسِ
يديرون ألس���نَتهم بهذه الفتراءات ل يعون أنهم يس���خرون من عقول هذه 

األمة. هنا أعود ألقول كما قال مولنا جالل الدين الرومي:

ل المهدوية، ول المسيحية، ول أي شارة أخرى،
إنما أنا عبد بسيط من عباد اهلل.

، أنا خادم القرآن ما حييُت، وغباُر َقَدم النبي
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وإذا نقل أحُدهم عني غير ذلك،
فإني أبرأ منه وأشكوه إلى اهلل".

أما الفرية األخرى، فإني أستغرب، كيف يقولون هذه الفتراءات بهذه 
الس���هولة؟ ومن يّدعي ذلك يعرف حق المعرفة حساسيتي تجاه هذا األمر. 
ْو ِمْن َوَراءِ 

َ
 وَْحًيا أ

هَّ
َمُه اهلُل إاِل

ّ
ْن يَُكلِ

َ
والق���رآن يقول بوضوح: ﴿َوَما َكَن لِبَ��َ�ٍ أ

���وَرى:  ٌّ َحِكيٌم﴾ )ُس���وَرُة الشُّ نِِه َما يََش��اُء إِنهَُّه َعِ
ْ
ْو يُْرِس��َل َرُس��والً َفُيوِحَ بِإِذ

َ
ِحَجاٍب أ

51/42). إن أبس���ط معلوم���ة إيمانية يمتلكها اإلنس���ان تعّلم���ه األدَب مع اهلل 

. نحن نش���أنا ف���ي بيئة كانت قلوب الرجال فيها ترتجف بمجرد س���ماع 
اس���م "اهلل"، وتنحني بانكسار وتذوب بإكبار للذات العلية. نعم، الفقير نشأ 
في بيئة ثقافية من هذا الطراز، لذا ل يمكن أن تجدوا ل في هذه البيئة ول 

في غيرها َمن يّدعي مثل هذه الدعاءات البشعة أبًدا.

أم���ا فري���ة »إم���ام الكائنات« فال تس���تحق الوق���وف عندها أص���اًل. فأّي 
إنص���اف وأّي وجدان يمك���ن أن يقبل مثل هذا البهتان. إنهم يّدعون هيكال 
هرمي���ا للخدم���ة زائف���ا وهميا، ل���م يخطر ببالي ق���ط، ولم أر ل���ه مثياًل طيلة 
حياتي التي قضيتها في س���بيل اهلل والتي تناهز الس���بعين سنة. أّي تلّوث هذا 
الذي أصاب تلك العقول، وأّي َعَفن أصاب تلك األرواح!؟ إنهم يضعون 
مخطط���ات وهمي���ة وكأنهم يه���زؤون بعقول اآللف بل ربم���ا الماليين من 

الناس الذين ربطوا قلوبهم بهذه الخدمة المباركة.

فهؤلء الذين يتحدثون عن بنية هرمية وينسبون المناصب والمقامات 
 لرج���الت ه���ذا العم���ل الطيب، إم���ا أنهم ل���م يفهموا ه���ؤلء األبطال قط، 
أو ينفث���ون افتراءاته���م بناء على أحقاد دفينة أو نواي���ا مغرضة لديهم. يقول 

األستاذ النورسي:



-----------------------------------------------------------------  [كلمات شاهدة]  94

“إن أس���اس مس���لكنا ومنهجن���ا ه���و »األخ���ّوة« ف���ي اهلل، وأن 
العالق���ات التي تربطنا هي األخوة ال�حقيقية، وليس���ت عالقة األب 

مع البن ول عالقة الشيخ مع ال�مريد”)36).

سه  نعم، إن الذين يعرفونني، يعرفون جيًدا أنني َأعتبر الطالَب الذي أدّرِ
زميَل ُمدارسة لي دائًما، ولم أر نفسي أستاًذا عليه قط.

س:.يّدعون.أنكم.تس���تهينون.بحجاب.المرأة.وتعتبرونه.من.الفروع..
ما.تعليقكم؟

ج: الحقائ���ق المتعلق���ة بالعقيدة وأفعال المكلفين في اإلس���الم ُتصنَّف 
في قس���مين اثنين؛ األصول والفروع. اللتزامات المتعلقة بالعقيدة ُتصّنف 
تحت قسم األصول، أما المتعلقة باألعمال واألفعال والمعامالت فتصنَّف 
تح���ت قس���م الفروع. األح���كام المتعلق���ة بالعمل، بالمقارنة على األس���س 
المتعلق���ة بالعقي���دة، تأتي بالدرجة الثانية وُتبن���ى دائًما على األصول. وألن 
الحج���اب موض���وع عملي، فإنه من الفروع. ويجب أن ل ننس���ى أن الرؤية 
العام���ة ل���دى علماء اإلس���الم أن الحجاب م���ن الفروع. بع���ض الصحفيين 
-بس���بب قلة العل���م- قد ل يراعون هذه التفاصي���ل الدقيقة في لغة األخبار 
والصحافة، ولكن علماء الدين والدراسات اإلسالمية بالتأكيد يعرفون هذه 
المس���ائل جي���ًدا، ألن ال���ذي ل يعرف مفاهي���م الفروع واألص���ول ل ُيمَنح 
اإلجازة الشرعية. ثم إن هذه المعلومة ليست من المعلومات المعقدة، بل 
س ف���ي التعليم البتدائي. وأعتق���د أن الذين أداروا حملة  ه���ي معلومة تدرَّ
إعالمية ضد هذا الفقير منذ البداية حتى اليوم واس���تغلوا وصفي للحجاب 
ب�»الفروع« استغالل مغرضا، ل يعرفون معنى الفروع واألصول في العلوم 
اإلس���المية. لذل���ك أداروا حمل���ة تش���ويهية مقص���ودة. ثم إني اس���تخدمت 
بالتركي���ة مصطل���ح »فروع���ات«، ولكنهم -لضعف في العل���م- نقلوها إلى 
جرائده���م ب�»تفّرعات«. كلمة »فروعات« و»تفرعات« وإن كانت من نفس 

)36)  انظر: بديع الزمان سعيد النُّوْرِسي: اللمعات، ص 224.
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الجذر إل أن كلمة »تفّرعات« في اللغة التركية تعني »التافه« الذي ل أهمية 
له. فال أدري هل س���بب معاناتنا يعود إلى اللغة التركية نفس���ها، أم إلى من 
يخلط���ون بي���ن المفاهيم والمصطلحات أم يعود إل���ى نوايا مغرضة يحملها 

الصديق ليضلل بها الرأي العام ويشّوه سمعتنا، ل أدري.

ول ب���د أن ألف���ت النتب���اه إلى أن ك���ون الحجاب م���ن »الفروعات« ل 
يعن���ي أنه ليس فرضا. إن الحجاب ف���رض. وهناك أحكام عملية كثيرة هي 
م���ن الفروع وهي فرض وواجب ش���رعي. ولو كن���ُت -كما يّدعون- رجاًل 
ل يبال���ي بمش���كلة الحج���اب ويس���تخف به -حاش���ا هلل- َلما كتبُت رس���الة 
إل���ى الس���يد رئيس الوزراء في ع���ام 2006م أكدت فيها ض���رورة حّل هذه 
المس���ألة ف���ي أقرب وقت ممك���ن. وَمن يحّب الطالع على تلك الرس���الة 

فهي موجودة، وقد نشرتها الصحف قريبا)37).
األستاذ  أحاديث  ينشر  الذي   Herkul.org اإللكتروني  الموقع  محرر   »(Şimşek( »عثمان شيمشك  السيد  )37) كتب 
فتح اهلل كولن مقال بعنوان: »زيارة أردوغان بنسلفانيا« وخطاب 2006م« وقد تعّرض »شيمشك« في مقاله إلى خلفية 

الخطاب الذي أرسله األستاذ الفاضل فتح اهلل كولن إلى السيد رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان آنذاك:
»دارت على ألسنة الناس شائعات تقول إن حزب العدالة والتنمية في تركيا قد انحرف عن المنهج، ويضطلع بمخططات 

من شأنها القضاء على المتدينين في تركيا. وبناء على ذلك قال لنا األستاذ فتح اهلل ذات يوم:
» ماذا سيكون -يا ترى- رّد فعل السيد رئيس الوزراء إن أرسلُت له خطابا؟«.

وقد أفصح عن نيته هذه عدة مرات خالل يوم أو يومين، وفي النهاية استكتَب أحَدنا هذا الخطاَب في منتصف الليلة 
إلى  يستمع  أخ��رى. وكان األستاذ  مرة  قراءته عليه  الصبح رغب في  مايو عام 2006م، وبعد صالة  الثانية من شهر 

الخطاب وهو منكس الرأس والدموع تنساب على وجنتيه، ثم رفع يده بالدعاء قائال:
»اللهم إنك تعلم أنني أقوم بوظيفة اإلنذار واإلرشاد كمؤمٍن ليس إل، وليس لي غاية إل رضاك يا ربي«.

 إنني ما زلت أتذّكر هذه الصورة وكأنها ماثلة أمامي اآلن.
أما بالنسبة لخطاب األستاذ كولن فهو على النحو التالي:

قلوب  في  غائرة  خّلفت جروًحا  قد  الحكومة  عليها  أقدمت  التي  الخطيرة  الخطوة  هذه  إن  األس��ف  مع  أق��ول  »إنني 
المسلمين. فما كان من بعض أصحاب األفكار والمشاعر والقلوب السليمة إل أن حبسوا مشاعرهم في صدورهم ثقًة 
فيكم وتعوياًل عليكم، لكن األمر ليس كذلك بالنسبة للبعض اآلخر الذي يكّن لكم كذلك كل حب وتقدير. ولكم أن 
تعتبروني من ضمن أصحاب القسم األول الذين يئنون ألما في نفوسهم وإن كانوا ل يظهرون مشاعرهم لغيرهم. إن 
»قانون مكافحة اإلرهاب« الذي تعتزمون إصداره يشبه المادة 163 التي كانت كسيِف »ديموكالس« المسّلط دائما على 
رقاب المسلمين. وبدهي أن هذا القانون لو صدر بشكله الحالي سيكون بمثابة الِمشرط الذي يعّمق هذا الجرح األليم. 
المؤسسات  في  ممنوعا  آنذاك  الحجاب  )كان  الحجاب  قضية  إزاء  موقفا واضحا  اتخاذكم  فإن عدم  ذلك  فضال عن 
الرسمية وفي كل المدارس) ورفع األغالل عن مدارس األئمة والخطباء، سيصيب اآلخرين الذين يعولون عليكم في 
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س:.هن���اك.م���ن.يقول.إن.»الخدمة«.خرقت.الطاع���ة.لولي.األمر،.فما.
تعليقكم؟

 ج: الطاع���ة ألول���ي األمر، ل تعني الس���كوت حيال أخط���اء اإلداريين 
والتخل���ي ع���ن الحق والحقيقة. ثم إن مهم���ة »األمر بالمعروف والنهي عن 
المنك���ر« ل تماَرس على المواطن العادي الذي يمش���ي في الش���ارع فقط، 
بل تش���مل الجميع. إن مجال سياسة الش���أن العام مجال اجتهادي، وليس 
م���ن أص���ول الدين الثابتة التي ل تقبل الجته���اد، وإن الختالف في مجال 
اجته���ادي أمر طبيعي للغاية. وليس بالض���رورة لجماعات خدمية أو ألبناء 
جماع���ة واح���دة أن يفك���روا بنفس النمط م���ن التفكير ف���ي موضوع واحد، 
ويتحركوا بنفس النمط من التحرك في قضية واحدة. أما إذا كنتم تعيش���ون 
ف���ي نظ���ام ديمقراطي، فلك���م الحق ف���ي أن تعبروا عن وجه���ة نظركم بكل 
حري���ة، وإل فإن���ه نظ���ام ل يتوفر فيه الحد األدنى من ش���روط الديمقراطية. 
وإن ممارس���ة ضغوطات س���لطوية اس���تناًدا إلى مفاهيم دينية، قد يؤدي إلى 
نتائج سياسية وقانونية ل ُتحَمد عقباها. في واقع تركيا، هناك نمط سياسي 
يزداد سلطوية يوًما بعد يوم، أضف إلى أنه يمارس ضغوطات على الناس 

ويغّلف هذه الممارسات بأغلفة »دينية«.

لألس���ف الش���ديد كان���ت القضي���ة في منتهى البس���اطة، حي���ث ُطرحت 
للنق���اش بعُض التصرفات الس���لبية التي بدت في جانب الس���لطة التنفيذية، 
وكان باإلم���كان مناقش���تها وتالفيه���ا، ولكن ُضّخمت المس���ائل، وُفّس���رت 
خط���أ، وُحّمل���ت م���ن المعاني ما ل تحتمل، وتم إع���الن حرب عقدية ضد 
أن���اس معيني���ن وأعلن نفير عام ضدهم، حتى إنه���م أوصلوا الموضوع إلى 

مة ضدهم. حملة إبادة جماعية وحملة تكفيٍر منظَّ
حل هذه المشاكل بخيبة األمل. فاآلمال التي عّلقوها عليكم في هذا الموضوع توشك أن تنطفئ، وربما تعتبر األمة هذا 

فشال ذريعا، أو تصفه دعايات خصومكم بالعجز عن الحل...«
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هؤلء الذين يهتفون في وجوهنا أن “ل تثيروا فتنة”، أليس من واجبهم 
أن ُيس���ُدوا النصيحة نفس���ها إلى القائمين على أمر الحكومة والذين اعتادوا 
إمطار األبرياء بالش���تم واإلهانة في الس���احات العامة؟ إن أناًسا ل يجرؤون 
على إسداء أدنى نصيحة، بل ل يجرؤون حتى على أن يومئوا إيماءة نصح 
لرجال الحكومة، ناهيك عن توجيه انتقاد، ل تعني أقوالهم سوى ضربات 
مدم���رة ألن���اس محترمين أصبح -لألس���ف- تحقيره���م وإهانتهم أرخص 

بضاعة وأسهل عمل.





حوار مع قناة »بي بي سي« الفضائية)3))

س:.حكوم���ة.العدال���ة.والتنمي���ة.تُِفي���د.بأنها.تقوم.بحرك���ة.تصفية.ضّد.

وكالء.النيابة.ورجال.األمن.المرتبطين.بحركة.الخدمة..هل.هذا.يقلقكم؟.
هذه.التصفيات.داخل.الدولة.ما.مدى.إضرارها.بحركتكم؟

ج: كل م���ا ه���و خط���أ يزعجنا، ولكن لي���س من الصحيح التس���ليم بأن 
ضوا للتصفي���ة ومن ُنِقلوا إل���ى مواقع أخ���رى ينتمون إلى  جمي���ع َم���ن َتعرَّ
الحركة. أحس���ب أن من بين هؤلء الرجال يس���اريين وليبراليين وقوميين. 
وليس بمقدرونا أن نرفع إعالنات للناس نقول لهم فيها »حذار ثم حذار.. 
إياكم أن تتعاطفوا معنا، إياكم أن تحبوا هذه الخدمة وهذه الحركة«، ولسنا 
فين بذلك، ومن الطبيعي أن يشعر بعضهم بتعاطف. كما قلت من قبل،  مكلَّ
ُتوهم في الش���رق والغرب،  ل أعرف واحدا في األلف من هؤلء الذين ش���تَّ

ول أبالغ في ذلك، ألن اهلل سيحاسبني على ما أقول.

ولك���ن فيما بعد قد يظهر ذلك جليًّا، ه���ؤلء الناس، أي وكالء النيابة، 
القضاة، رجال األمن، عندما يطالبون بالعودة إلى مواقعهم لعّلهم يكشفون 
ع���ن حقيقة انتماءاتهم، فيقول بعضهم مثاًل: “أنا إنس���ان في التيار الفالني، 
أو أفك���ر ف���ي التج���اه الفالن���ي”. عندئذ ل���ن نخجل نحن، ولك���ن البعض 

)38)  أجرى الحوار: تيم فرانكس وكوني يلديز، بي بي سي، 27 كانون الثاني/يناير 2014م.
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س���يخجل حتًم���ا. في الوضع الراهن احترق األخض���ر واليابس، كما يقول 
المثل التركي. وأعتقد أن المسؤولين أنفسهم عندما يقفون أمام ضمائرهم 

وجًها لوجه، سيحاسبون أنفسهم على ذلك.

س:.ه���ل.تش���اركون.الرأي.القائل.ب���أن.هذه.الفترة.ه���ي.أصعب.فترة.

م���رت.عل���ى.»الخدمة«.طوال.0).س���نة.من.تاريخها؟.وهل.ترون.تش���ابًُها.

بين.ما.تعيش���ونه.وما.عاش���ه.سعيد.النورسي.سابًقا.في.عهد.حكم.الحزب.
الواحد؟

ون ذلك  ج: عندم���ا ل تتحرك���ون َوْفًق���ا لتصوراته���م ومش���اعرهم َيُع���دُّ
جريمة، وما نعيشه قد يكون نتيجة خطٍأ ارتكبناه. أما أنا فقناعتي الشخصية 

أن ما نعيشه اليوم عقاب من اهلل لنا. ذكرتم بديع الزمان، فهو يقول:

ضُت له منذ  “اآلن أدرك���ُت حكمَة األذى والتعذيب الذي َتعرَّ
س���نوات. فبدا لي أن جريمتي أنني استعملُت الخدمة اإليمانية أداًة 

لرتقائي المعنوّي”)39).

ى اإلخالص في ما  أي كان ينبغي أن أبتغي وجه اهلل فحس���ب، وأتحرَّ
أقوم به. ما أفعله يجب أن ُيِفيد اإلنسانية، ينبغي أن تجد اإلنسانية فائدة لها 
في ما أفعل. فلو نذر اإلنسان نفسه للدين ُبْغَية التحليق في الهواء والمشي 

على الماء، فإن ذلك مناقض لإلخالص، ومن َثمَّ يستحقُّ عقاب اهلل.

َّئٍة 
َصابََك ِمْن َسيِ

َ
ِمَن اهللِ َوَما أ

َ
َصابََك ِمْن َحَسَنٍة ف

َ
وجاء في آية كريمة: ﴿َما أ

َف بِاهللِ َشِهيًدا﴾ )ُس���وَرُة الِنَّساِء: 79/4). 
َ
َناَك لِلنهَّاِس َرُس��والً َوك

ْ
ْرَسل

َ
ِمْن َنْفِس��َك وَأ

َ
ف

د أننا سائرون  فنحن نقول إننا ملتزمون بالس���ير على صراط مس���تقيم، ونؤّكِ
فاِت  في س���بيل الناذرين أنفَس���ُهم هلل، ولكن ألننا لم نتصرف بما يليق بتصرُّ
ا، فلربما ينبهنا اهلل بهذه اللطمات. ولكن ل يعني  من نذروا أنفس���هم هلل حقًّ
فات اآلخرين صحيحة، فاهلل سيحاسبهم كذلك على ما فعلوا. هذا أن تصرُّ

)39)  انظر: بديع الزمان سعيد النُّوْرِسي: سيرة ذاتية، ص 475.
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رات.التي.واكبت. س:.كيف.تقّيِمون.فضائح.الفساد.في.تركيا.والتطوُّ
تلك.القضايا؟

ج: لس���ت أدرى من أين أبدأ، لكن يبدو أن فس���اًدا قد وقع. ، الجميُع 
د ذلك ويرى حقيقة المس���ألة ويعرفها، ول يمكن ألحد أن يغّيِر  تقريًبا يؤّكِ
الحقيق���ة. ولك���ن يبدو أن���ه كان في باطنه���م )أي الحزب الحاك���م) انزعاج 
من هذه الحركة، فَتَذّرعوا بفضائح الفس���اد للحس���م في أمرها. ولكن كان 
الضحيَة القضاُة ووكالُء النيابة الذين أْجَروا هذه التحقيقات، فدفعوا الثمن 
���مال. وه���ؤلء الن���اس عندم���ا يعودون  ب���أن ُش���ّتِتوا ذات اليمي���ن وذات الّشِ
إل���ى مواقعهم، س���ُيفِصحون عن اتجاهاتهم. وس���يرى الجمي���ع أن من بين 
، وَمن هو علماني.  ه���ؤلء القض���اة ووكالء النيابة والش���رطة َمن هو قوم���يٌّ
َعوا أن هؤلء  م���وا المس���ألة ويزيدوها غموًض���ا، فادَّ ولك���ن أرادوا أن يضّخِ
بوا في بعض المواق���ع وَنَفُذوا إلى بعض  دول���ة بديل���ة أو دولة موازية َتس���رَّ
َعوا أن هؤلء )الذين شردوهم) متجانسون فيما بينهم  األماكن بالكامل، وادَّ
ويحملون نفس األفكار ونفس العواطف. أعتقد أنهم انتهزوا هذه الفرصة 
واس���تَغلُّوا هذه الفضائح للَبّت في أمٍر كانوا ُيْخُفونه في باطنهم من زمان، 
فلَج���ؤوا إل���ى المبالغة والتضخيم، وأرادوا أن يش���َحُذوا قواعدهم الش���عبية 
بمناورة حاسمة من هذا القبيل، وباألَخّصِ مع ظهور فرصة فريدة كهذه.

فهم هذا  وَم���ن يدري؟ لعلهم يش���عرون بالندم يوًما ويبك���ون على تصرُّ
ضنا لتجاِرب مريرٍة مماثلة  ويعّبِرون عن ندمهم وأسفهم، ألننا سبق أن َتعرَّ
انته���ت بالن���دم، إذ أرس���ل إلين���ا مئات م���ن الناس إيمي���الت قالوا لن���ا فيها: 
“س���امحونا، فقد ظلمناكم”. حدث هذا في أيام سلطة العسكر وفي عهود 
أخرى حينما أراد بعض القوى الغاش���مة أن يفرض وصايته على الجميع. 
ر ذلك في فترات عديدة من دورة التاريخ، ل سيما في التاريخ القريب.  َتكرَّ
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وسيندم بعض من هؤلء ويسعى لتصحيح ما قاله اليوم. َبيد أن المسألة في 
هذه األيام س���ائرة في التجاه المعروف، ل س���يما في وجود إعالم منحاز 

ه الحقيقة. ف بعض المسائل وتمّوِ للحزب، وأقالم مناصرة تحّرِ

انتهاكات للدميقراطية وانتهاكات للقانون

َيت ب�»عاصفة حزيران«، كانت سنة  وقتها كنت هنا )في أمريكا)، وُس���ّمِ
1999م. وس���ائُل اإلع���الم حينئ���ٍذ فعَلت نفس ما تفعله الي���وم، والمحاكمة 
ت م���ا يقرب من 8 س���نوات، ثم انته���ت ببراءتنا. ومحكم���ة التمييز  اس���تمرَّ
َق���ت عل���ى الحكم. وقد ألَّف أح���د الباحثين األكاديميي���ن من هنا )من  صدَّ
أمري���كا) كتاًب���ا حول مس���ار تل���ك القضي���ة والمحكمة، حتى إنه س���ّجل في 
كتاب���ه عدي���ًدا م���ن األح���داث التي نس���يتها أنا ش���خصيًّا، أي إننا عش���نا مثل 
هذه المكابدات ِمراًرا، واليوم نعيش واحدة من تلك المآس���ي. ويبدو أنها 
ض تركيا  س���تتكرر فيم���ا بعد كذلك، لكن ه���ذه األحداث -في رأي���ي- ُتعّرِ
لخسائر كبيرة، وستنعكس آثارها على نظرة أمريكا والتحاد األوربي إلينا 
بص���ورة س���لبية، ألن األخطاء التي ُترَتَكب مناقض���ة للديمقراطية، ومناقضة 

للقضاء والقانون، وذلك أمر يتفق عليه الجميع تقريًبا في هذه األيام.

ولكن هل يمكن تقويم ما اعَوّج بش���كل س���ريع؟ هل تعود األمور إلى 
نصابه���ا م���ن جديد؟ نعم، إذا كان اإلنصاف س���يد الموقف. ه���ذا الفقير لم 
ه ب���أي كلم���ة حتى م���ن باب الدفاع ع���ن النفس، ل س���يما وأنني كنت  أتف���وَّ
مريًضا بعض الش���يء. وأنا ُمِصرٌّ على أن ل أقوَل ش���يًئا في هذا الموضوع. 
ولع���ّل بع���ض األصدقاء يكتفي بنش���ر بع���ض التوضيح���ات والتصحيحات 
والتكذيب���ات فقط. فالذين ُينَظر إليهم عل���ى أنهم جزء من هذا الخير أبَدْوا 
بع���ض التصريح���ات، لكنن���ي لم ُأعِرب عن أي فكرة ح���ول الموضوع ولم 

أعّلِق بشيء، وسوف أبقى كذلك. أجل، لن أقول شيًئا بعد اليوم.
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س:.رئي���س.ال���وزراء.ليس.وح���ده.من.يتَّهم.حركتكم.بتش���كيل.»دولة.

موازية«،.تقول.جهات.أخرى.الشيء.نفسه،.كما.يقولون.إنه.ال.يمكن.أن.
تنطلق.أي.مالحقة.فساد.ما.لم.تصدروا.أوامر.بذلك.

ج: وس���ائل اإلعالم تناقلت خبًرا عن أنهم )الحكومة) كانوا على علم 
بمسألة الفساد والرشوة ُمسَبًقا. المخابرات الوطنية سبق أن أخبرتهم بذلك 
سة تابعة للسيد رئيس الوزراء، وسبق أن  قبل 8 أشهر)40)، المخابرات مؤسَّ
َيات، وقد نّفذ المسؤولون  أخبَرته بذلك. إذن توَجد متابعات، وتوجد تحّرِ
العملي���ة َوفًق���ا ِلَم���ا يفعلون���ه ف���ي الع���ادة. هذا يش���به تماما ما ح���دث ألحد 
أصدقائنا قبل أيام، يقول: “كنت أس���ير بس���يارتي في الش���ارع، فتوقفت في 
الضوء األحمر، فجاءت س���يارة ش���رطة كانت تس���ير بسرعة زائدة فصدمت 
س���يارتي من الوارء، فجاءني الش���رطي يضايقني، وص���رخ في وجهي قائاًل 
“لماذا توقفت؟ أنت سبب الحادثة”، قلت له ل أعرف قانوًنا ألغى وجوب 

التوقُّف في الضوء األحمر، لذلك توقفت، معذرة إن كنت أخطأت”.

حماوالت إلظهار الرشوة على أنها شيء عادي

المعروف أن الرش���وة والتهريب واللتماس والوساطة وإدخال الفساد 
ف���ي المناقص���ات جرائم في ح���د ذاتها، ومن َثم عندم���ا رأى رجال القضاء 
ُكوا  واألم���ن -المنتمون إلى اتجاهات فكرية ش���تَّى- هذه النته���اكات َتحرَّ
َوْف���ق القان���ون فقبضوا على المجرمين، لكن من أين لهم أن يعلموا أن هذه 
ُطوا في هذا الخطأ. النتهاكات لم تُعْد جرائم؟! وألنهم لم يعلموا ذلك َتورَّ

)40)  نشر الموقع اإللكتروني التركي )T24) وثيقة في 05 يناير 2014م، كشف فيها عن أن الستخبارات التركية 
أعدت في 18 أبريل 2013م تقريرا من 3 صفحات مشفوًعا بالوثائق، أخبرت فيه رئيس الوزراء -حينها- رجب طيب 
http://t24.com.( .أردوغان بعالقة رجل األعمال اإليراني »رضا ضراب« ببعض وزراء حكومة العدالة والتنمية وأبنائهم

(tr/haber/8-ay-onceki-mit-raporu-bakanlarin-zarrabla-iliskisi-ortaya-cikarsa,247680
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يب���دو أن تحقيق���ات الفس���اد أزعجته���م )الحكوم���ة)، لذل���ك اختزل���وا 
الموضوع في الترويج لتهمة »الدولة الموازية«، بينما الواقع في األصل أنها 
سلسلة من المساوئ مثل فضائح الرشوة وإدخال الفساد في المناقصات، 
لكن ل أحد يتحدث عن ذلك أبًدا، بل كأنها مس���ائل عادية، أو هكذا ُيراد 
له���ا أن تك���ون. ل يمكن أن يحصل هؤلء الرجال على أوامر مّنِي. فما إن 
حصل���ت تحقيق���ات في مدينة م���ا حتى بادروا إلى التدخل ف���وًرا والتضييق 
على الشرطة ووكالء النيابة والقضاة، وأقالوهم ورموا بهم بعيًدا. وقد سبق 
أن فعل���وا بهؤلء الرجال نفس الش���يء قبل فترة. ه���ؤلء في األصل كوادر 
أَت���ْوا بهم هم أنفس���هم. وأعتق���د أن الموظفين الُجُدَد لو فعلوا ش���يًئا مماثاًل 
فسُيِقيُلونهم فوًرا ويأتون بآخرين بدًل منهم. أعتقد أن هناك فوضى من هذا 
النوع اليوم. من َثم فال عالقة لي بالموضوع قطًعا، وكما قلت في مناسبات 
عدي���دة، أنا ل أعرف ول واحًدا في األلف ش���خص مم���ن أْجَروا عمليات 

د ذلك بكل وضوح واطمئنان. التحقيق تلك، وأؤّكِ

.س:.لق���د.ذكرت���م.ِم���راًرا.رغبتكم.ف���ي.إبع���اد.حركتكم.عن.السياس���ة.

ما.أمكن،.وقد.أصبحت.الحركة.اآلن.في.مركز.النقاش���ات.السياسية،.هل.
شعرتم.بالندم.من.ذلك؟

ج: لم أشعر بأي ندم َقّط، ول أنتقد القَدر أبًدا. وإذا خطر على بالي أيُّ 
نق���د للقدر أعود فأس���تغفر ربي. وكما قل���ت قبل قليل، إن اهلل يعاقُبنا بأيدي 
آخري���ن ألننا ل���م ننجح في توثي���ق ارتباطنا مع اهلل بالمس���توى المطلوب. 
وهن���اك عب���ارة حكيمة حتى يرويه بعضهم حديًثا للنبي : “الظالم س���يف 
اهلل، ينتق���م ب���ه، ثم ينتقم منه”)41). المس���ألة ليس���ت مس���ألة ن���دم، ولكن أن 
ننتهز هذه الفرصة لكي نواجه أنفسنا. ُيرَوى عن سيدنا عمر : “حاِسبوا 

)41)  انظر: العجلوني: كشف الخفاء، 58-57/2.
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أنفس���كم قبل أن تحاَس���بوا”)42)، أنا أنظر إلى المسألة من هذه الزواية. هذا 
ل يعن���ي ف���ي المقابل أن جميع ما فعل���ه هؤلء اإلخوة )في الحكومة) كان 

صائًبا مئة بالمئة.

س:.لق���د.دعمت���م.حكوم���ة.حزب.العدال���ة.والتنمية.س���نوات.عديدة،.

والبع���ض.ي���رى.أن.نزاعك���م.يعود.إلى.خالف���ات.حدثت.بينك���م.في.حّل.

األزمة.الكردية،.هل.أنتم.ضد.عملية.السالم.في.المسألة.الكردية؟.وكذلك.

موضوع.سفينة.»ماوي.مرمرة«،.وما.أعقب.ذلك.من.تدهُور.العالقات.مع.
إسرائيل،.فما.تعليقكم؟

س���بق أن قلُت لم نُكن في خّط واحد بالكامل مع أي حزب سياس���ي 
ف���ي أي وق���ت م���ن األوق���ات، مهم���ا كان ذلك الح���زب.. وقد يك���ون هذا 
 ،»(CHP( أو »حزب الشعب الجمهوري ،»(MHP( حزب الحركة القومية«
 ،»(DYP( أو »حزب الطري���ق القويم ،»(AKP( أو »ح���زب العدال���ة والتنمية 
أو »حزب الوطن األم )ANAP)«. -علًما بأن الحزبين األخيرين ل يوَجدان 
اليوم- لقد اعتبرنا تأييد اإلجراءات الصحيحة التي أنجزتها هذه األحزاب 
���ا كان���ت وجهتها- واجًبا إنس���انيًّا. بن���اء على ذلك في اس���تفتاء 2010م  -أيًّ
أدلي���ُت بكلم���ات لم يس���بق أن قلُتها حتى ذلك اليوم؛ قلت إنه اس���تفتاء من 
أج���ل الديمقراطية، وعلى الجمي���ع أن يقول »نعم« للتغيير، أي إن مجلس 
ِعين العموميين ينبغي أن يتشكل وفق إطار ديمقراطي. القضاء األعلى والمدَّ

أج���ل، لكن ل���م أُكن أقول تلك العبارات ألول م���رة، بل قبل 20 عاًما 
 س���بق أن قل���ت “الديمقراطي���ة مرحل���ة ينبغ���ي أن ل نرجع عنه���ا”، فثاروا 
وا  ي، فاحتجُّ في وجهي وأقاموا القيامة أيًضا، هؤلء الذين يكتبون اليوم ضّدِ
قائلين: “ما معنى هذا الكالم؟ وهل من صلة بين اإلسالم والديمقراطية؟” 

)42)  سنن الترمذي، صفة القيامة، 25.
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ولكن فيما بعد قالوا أكثر مما قلت وذهبوا في ذلك بعيًدا، وقالوا إنه يمكن 
التفكير في أنماط أخرى كذلك.

م���ن ث���م فتش���اُبه المواقف مع حزب م���ا، ل يعني أننا ف���ي خط واحد، 
ولك���ن إذا رأينا أنه���م يمّثِلون في إجراءاتهم جزًءا من المعقولية، المعقولية 
م���ن الناحية الحقوقية، والمعقولية من الناحية الديمقراطية، والمعقولية من 
���ة، واإليجابية في بن���اء عالقات طيبة م���ع دول الجوار،  ناحي���ة خدم���ة اأُلمَّ
فق���د نب���دو متش���اركين معهم في ه���ذه المواق���ف، وقد نظهر مًع���ا في نفس 
الصورة. أما األصل، فإنه لم يُكن لنا أي صلة مع أي حزب سياسي ما عدا 
التصويت في النتخابات، ولم يكن لنا أطماع في السلطة، ولم ندخل في 
ْهنا أناًسا في ذلك  مساومات سياسية مع أحد قط، وإل فلو أردنا ذلك لوجَّ
التجاه، ولش���ّكلوا العمود الفقري لذل���ك الحزب، ولكانت هناك أصوات 

أخرى، لكننا لم نرغب في ذلك َقّط، لم يكن لنا طموح سياسي ألبتة.

أما عملية الس���الم في المس���ألة الكردية أكدُت مراًرا أن مكان المس���لم 
إل���ى جانب الصلح دائًما،)43) فالمس���لم رمز الصلح والس���الم. الحقيقة أن 
مش���اكل المنطق���ة )جنوبي ش���رقي تركيا) تلك قد تراكم���ت عبر عقود، وقد 
كان الس���عي لحّله���ا يتم بالس���الح دائًم���ا، وبطبيعة الحال كُبرت المش���كلة 
وتفاقم���ت. أم���ا اآلن، فق���د دخلن���ا ف���ي مرحلة صل���ٍح وتهدئ���ة، ويجب أن 
ل نعط���ل ه���ذه المرحل���ة، ألنها فرصة كبي���رة لكي يعيد الطرف���ان النظر في 

األخطاء التي ارُتكبت، وينسوا العداوة فيما بينهم.

نحن كمجتمع مدني دعمنا عملية السالم قبل الحكومة بزمن طويل. 
د تش���جيع. س���بق أن قدمت للحكومة مقتَرحات  ما يقوم به هذا الفقير مجرَّ
)43)  ذكر فضيلة األستاذ فتح اهلل كولن في حديثه المنشور على موقع www.herkul.org بعنوان »في سبيل الصلح 
دائما« أنه يؤيد عملية السالم التي تقوم بها الحكومة في المسألة الكردية تأييده كل عمليات الصلح والسالم، انظر: 

(http://www.herkul.org/herkul-nagme/398-nagme-her-zaman-sulh-yolunda(.
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مكتوب���ة، قل���ُت فيها إنه يجب بْس���ط أجنحة الرعاية عل���ى المنطقة )جنوبي 
شرقي تركيا). يجب رعاية المنطقة على الصعيد التربوي والصعيد الصحي 
نين، وعل���ى صعيد جهاز  ���ة والمؤّذِ والصعي���د الدين���ي وعلى مس���توى األئمَّ
األم���ن… والصعيد الثقاف���ي... إلخ. عليكم أن تش���ملوهم برعايتكم، ألن 
م المشاكُل هناك  ضوا لمظالم كثيرة، باِدُروا، وإل فسُتضخَّ الناس هناك َتعرَّ
من ِقبل بعض الفئات، وَترُثها األجياُل القادمة. ولكن لألس���ف لم ُيوِل أيٌّ 

منهم الموضوع اهتماًما.

منا مقترحاتنا  ولعلَّه مضى على ذلك أكثر من عش���ر س���نوات، فنحن قدَّ
قبلهم بكثير، وعندما لم يس���عوا إلى فعل ش���يء، ش���جع هذا الفقير اإلخوة 
س���وا مدارس عديدة  واألصدق���اء والمحبين والمتعاطفين على العمل، فأسَّ
ومعاهد كثيرة إلعداد الطالب للجامعات والثانويات، وحاولوا أن يقطعوا 

طريق اإلرهاب عبر إقامة أنشطة تربوية. هذا ما حدث فعاًل.

ج���وا أننا ضدَّ  ولك���ن الغريب أنه لجأ البعض إلى تش���ويه س���معتنا وروَّ
، أبًدا، ولكن مقاربتنا لحل المسألة كانت مختلفة، فنحن  عملية السالم. كالَّ
ارتأينا أن يكون الحّل من خالل التربية والتعليم، ومن خالل تأسيس روح 
التوافق والتفاق، وكذلك من خالل استثمارات اقتصادية تساعد على إزالة 
الفقر في المنطقة، وس���ارت األنش���طة في ذلك التجاه بالفعل. ولم تقتصر 
ه���ذه األعمال على الداخل التركي، بل انتقلت إلى ش���مال العراق كذلك، 
واإلخ���وة أقام���وا هنالك نف���س الخدمات. أنا لم أذهب ول���م أَر المنجزات 

شخصيًّا، ولكن ما تمَّ هناك عمل ملحمّي بحّق.

حقيق���ة األم���ر أن افت���راءاٍت ُتلَص���ق بالخدم���ة، وَتح���ُدث تج���اوزات 
واعت���داءات، ورغ���م ذل���ك فالصواب ال���ذي آمنَّا به وارتأين���اه، هو أن نقف 
كم���ا وق���ف »ج���الل الدين الروم���ي«؛ إذ كانت إح���دى ِرجَلين���ا -َمثلنا مثل 
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ْجل  البركار- في قلب عاَلمنا الفكري وُصْلب ثوابتنا وغايتنا الس���امية، والّرِ
األخرى فتحناها لإلنس���انية كافًة واحتَضنَّا الجميع. هذه هي الفلس���فة التي 
نؤم���ن به���ا، هذا ُخُلقنا وهذه هي رؤيتن���ا إزاء الجميع، جميع الناس. ومن 
يعرف هذا الفقيَر عن ُقرب يش���هد على ذلك يقيًنا. فيما بعد جاءت الدولة 
لتتبنَّى الفكرة، ولكن ليس هذا فقط، بل التقينا ِمراًرا جماعات األرثوذكس 
ُش���وا وُأْقُصوا في تركيا، فجلس���نا على المائدة نفس���ها  واألرم���ن، الذي���ن ُهّمِ
وأكلنا من الطبق نفسه. بإذن اهلل ولطفه، باب التواُصل ذاك فتحه ألول مرة 

في تركيا إخواننا وأصدقاؤنا وأحباؤنا.

يتحدثون عن بعض المس���ائل المتعلقة بإس���رائيل أو مش���روع الش���رق 
األوس���ط الكبي���ر، إلخ، ربما التقين���ا الحاخام في وقت م���ا، والتقينا »بينتو« 
رئي���س »وقف الخمس���مائة ع���ام« في إس���طنبول وقتها، و»إس���حاق ألتون 
ذها الحركة  )Alaton)«، وه���و رج���ل صادق أثنى عل���ى الفعاليات الت���ي تنّفِ
ى أحياًنا لبعض المش���كالت هنا، وم���ا فعل ذلك إل  خ���ارج تركي���ا، وَتَصدَّ
بمش���اعَر إنس���انية بحتة. هذا هو كل ما في األمر، وأعتقد أنه ليس من حّقِ 
أحد أن يقول كلمة عن عالقة صغيرة كهذه. أما إظهار الحركة كأنها موالية 
ِتها، فال يمكن أن يأتوا بشيء يدلُّ  ل إسرائيل على ُأمَّ إلسرائيل، وكأنها تفّضِ
على ذلك. أما قبولهم ك�»بش���ر، وإنس���ان« كما فعل فخر اإلنسانية ، فهذا 

موضوع آَخر.

عاءاتهم إلى س���فينة »ماوي مرم���رة«، فَعِقَب حوار  ولكنهم ُيس���ِنُدون اّدِ
ُأجِرَي معي سألوني: “ما تقييمكم للموضوع؟” قلت: “حبَّذا لو اسُتخِدَمت 
ي إلى  ها األخير ولم ُيلَجْأ إلى العنف، ألن ذلك سيؤّدِ الدبلوماسيُة إلى حّدِ
مش���كالت اجتماعية ومضاعفات أخ���رى”. ل أدري كيف َرفعت الجريدة 
كلمات���ي إلى المانش���يت، فكانت التفس���يرات في تركيا مختلف���ة، أي كأنني 
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وقف���ُت إل���ى جان���ب آخرين ض���د إخوتنا وإنس���اننا. ولكن ل، إنم���ا أبديُت 
قناعت���ي تلك حتى ل تحدث مش���كالت أخرى. ولو حدث الش���يء نفس���ه 
اليوم ألبديت نفس المالحظات. في رأيي ينبغي أن ُتسَتخَدم الديبلوماسية 
حتى النهاية، وينبغي أن ل ُيدَفع الناُس إلى الجبهة لُتسَفك دماؤهم وُتزَهق 

أرواُحهم. هذا ما أردُت أن أقوله حينئذ.

.أن.أس���ألكم.س���ؤااًل.آخر.لكي.تزيدوا.من.توضيح.أفكاركم. س:.أََودُّ

ِك.في.حل. المتعلق���ة.بالمش���كلة.الكردي���ة..قلت���م.إنكم.س���بقتم.في.التح���رُّ

المش���كلة.الكردي���ة.وفتحتم.م���دارس.هن���اك،.ولكن.لم.يُِعر.المس���ؤولون.

الموض���وَع.اهتماًما.في.تلك.األيام..ولكن.رغم.ذلك.فيما.بعد،.ال.س���يما.

ف���ي.الس���نوات.الخم���س.األخي���رة،.أُس���ِنَد.إليكم.بع���ض.العملي���ات،.مثل.

عات.الكردية،.وتسريب.مفاوضات. التحقيقات.األُوَلى.حول.اتحاد.التجمُّ

أوسلو.الثانية)11)،.ثم.العملية.التي.استهدفت.جهاز.االستخبارات.التركية.

ف���ي.7.فبراي���ر.2012م..وق���د.أعربتم.في.حوار.لكم.ع���ن.حّق.األكراد.في.

اس���تخدام.اللغة.الكردية.فم���ا.موقفكم.من.عملية.الس���الم.والمفاوضات.
الجارية.مع.حزب.العمال.الكردستاني؟

 ج: يمك���ن التف���اوض م���ع التنظي���م »ح���زب العم���ال الكردس���تاني«، 
ل نرى في ذلك بأًسا، لكن بشرط الحفاظ على مكانة الدولة ووقارها، وإل 
فسيأتي التاريخ غًدا فيقول عن المفاوضين: »هذه هي الِبْنَية الموازية«، أي 
التقيتموهم، فأنتم تعاملتم مع »الدولة الموازية«. ول أعّلِق على ذلك، فقد 
قالوا عن الرجل »عبد اهلل أوجالن )Öcalan)« قاتل األطفال، وإرهابّي، ثم 
عندم���ا اعتقَلته الدولة اعتقَلته بوصفه إرهابيًّا، وأتت به إلى تركيا. ومحاكم 
)44)  مباحثات أوسلو )Oslo): مباحثات ثنائية جرت بين »حزب العمال الكردستاني« والستخبارات التركية. وليس 
من المصرح تماما متى بدأت وهل انتهت أم ل؟ تلك المباحثات التي أجريت في مدينة »أوسلو« العاصمة النرويجية. 

وقد نشر قسم من تسجيالت المباحثات في أحد المواقع المقربة من حزب العمال الكردستاني.
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تل���ك األيام حكمت عليه بالس���جن، ول���م تُكن الحكوم���ة الحاليَّة موجودة 
آنذاك، الحكومة السابقة سجَنته.

هم، ولكن ه���ؤلء يتصّرفون ضّدنا،  كات ضدَّ  نح���ن ل���م يُكن لدينا تحرُّ
ل سيما في هذه األيام. والحكومة الحاليَّة في تركيا أعتقد أنها لكي تضمن 
مس���تقبلها في المنطقة تحاول أن تس���تدرج أبناء المنطقة إلى جانبها، فُتظِهر 
ْوه »الجماعة«  تعاُطًفا وتعاُوًنا معهم، وتس���عى إلى أن يدفَع الفاتورَة ما س���مَّ

أو »الجامعة« أو »الحركة«.

أن���ا لم ُأْدِل بأي تصريح ف���ي هذا األمر، لكنهم أعلنوه إرهابيًّا في وقٍت 
ما، وحكموا عليه بالس���جن المؤبد، بل ُنوِقَشت مسألة إعدامه في وقت ما. 
ذوا  ولكن بس���بب الموقف الصارم لالتحاد األوروبي ح���ول اإلعدام لم ينّفِ
ذل���ك الحك���م، حت���ى إن حزب الحرك���ة القومية احتجَّ عل���ى ذلك، وحزب 
العدال���ة والتنمي���ة كان موقفه مماثاًل لموقف ح���زب الحركة القومية. ولكن 
فيما بعد َتَغيَّر موقفهم، لماذا؟ ل أدري. هل لكي ُيظِهروا تعاطفهم مع أهل 
المنطقة لستثمار ذلك في النتخابات؟ إذا قلُت ذلك فسأكون أسأُت الظّن.

���ة واح���دة بُكْرِده���ا وُتْرِكه���ا ولزها وشركس���ها  الحقيق���ة أن ش���عبنا ُأمَّ
وأبخازه���ا، كله���م أه���ل األناضول، وكثيًرا ما نس���تخدم ه���ذا التعبير. وهذا 
المفه���وم ف���ي غاي���ة األهمي���ة ف���ي أدبياتنا، ألن���ه يعّبِر ع���ن َوحَدتن���ا وتآُلفنا. 
ل���م نع���ارض مفاوضات أوس���لو َقّط، ول اللق���اء مع زعيم ح���زب العمال 
الكردس���تاني )عبد اهلل أوج���الن)، ول المفاوضات مع ميليش���يات الجبل. 
وسبق أن قلت في حوار ُأجِرَي مع هذا الفقير قبل فترة وجيزة إن “الصلح 
ه���و األصل.. التوافق هو األس���اس”. والذين يحترم���ون هذه األفكار ربما 
يمثل���ون 80 بالمائ���ة م���ن أبن���اء المنطقة الش���رقية. أما الذي���ن يرفضون هذه 
األف���كار فهم ميليش���يات الجبل، وكذلك َمن تأثَّروا م���ن إيران، وتأثروا من 
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النظ���ام الس���وري. هؤلء فق���ط ينزعجون من هذه األف���كار، أي إن »جميل 
باي���ق )Bayık)«)45) ينزع���ج، و»فهم���ان حس���ين«)46) ينزعج، والميليش���يات 
التابع���ة لمنظم���ة »بيجاك« في إي���ران ينزعجون. ما س���بب النزعاج؟ هو ما 
عُت  ُيقال دائًما، أي “تريدون أن تمحوا الهوية الكردية”، بينما بيَّنُت وشجَّ
م دروس كردية في  م���رارا ونصح���ُت َمن جاء ليلقاني من المعنيين ب���أن ُتقدَّ
س اللغة  ���س قناة تليفزيونية تخاطبهم. وكذلك أن ُتَدرَّ التليفزيون وأن تؤسَّ
س أيًضا ف���ي الجامعات.  الكردي���ة ف���ي الم���دارس لغًة اختياري���ًة، وأن ُت���َدرَّ
 إن جمي���ع ه���ذه األف���كار المعقول���ة والضروري���ة للمنطقة الت���ي اقترحناها 
ًدا كاماًل. ولكن ل أدري سبب تشويه ُسمعة  َلت مجلَّ لو ُجمعت فربما شكَّ
الحرك���ة وش���يطنتها لدى أه���ل المنطقة. لقد اس���تهدَفتنا مجموع���ة إعالمية 

َج أن »الخدمة« ضدَّ عملية السالم. منحازة، وُرّوِ

مها  ل ش���ّك أن »عبد اهلل أوجالن« كان مس���تاًء من الخدمات التي نقّدِ
لمواطنينا األكراد في المنطقة، أي كانوا مستائين من تأسيسنا مدارس التقوية 
والمراك���ز الثقافي���ة، ألنه���ا تقطع الطريق أم���ام الذهاب إلى الجب���ال، كانوا 
مس���تائين ألننا نس���اعد هؤلء الفقراء، وميليش���يات الجبال كانوا منزعجين 
كذلك، وميليش���يات أكراد س���وريا، وعناصر »حزب التح���اد الديمقراطي 
)PYD)« الس���وري كذلك كانوا منزعجين، وميليش���يات »بيجاك« في إيران 
كانوا مستائين. يطمعون في أن ل ينقطع طريق الصعود إلى الجبال، لذلك 
ة والتوافق  ة وتأس���يس اأُلُخوَّ ي إلى توحيد اأُلمَّ ينزعجون من كل ش���يء يؤّدِ
)45)  جميل بايق )Cemil Bayık) اسمه الحركي هو »ُجْمَعة«. وهو أحد الخمسة المؤسسين لحزب العمال الكردستاني 
الذين ل يزالون على قيد الحياة. يشّكل هو ومراد قارا يالن )Murat Karayılan) وباخوذ أردال )Bahoz Erdal) مجلس 
إدارة حزب العمال الكردستاني. فضال عن أنه أحد أعضاء المجلس التنفيذي لمنظمة اتحاد الجماعات الكردية، وله 

تأثير على المنظمة من الناحية العسكرية واأليديولجية ل يزال مستمرا.
)46)  فهمان حسين )Fehman Hüseyin)، يعرف حركيا باسم »الطبيب باخوذ أردال«. وهو أحد القادة رفيعي المستوى 
ومراقبة  إدارة  بايق«  و»جميل  يالن«  قارا  و»م��راد  هو  وتولى  دمشق.  في  الطب  درس  الكردستاني.  العمال  في حزب 

تشكيالت المنظمة عقب القبض على »عبد اهلل أوجالن« في 1999م.
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بي���ن األتراك واألكراد. يرغبون في أن يبق���ى الحقد والكراهية ضدَّ األتراك 
د للسالم والتآلف أبًدا. مشتعاًل في القلوب، ول يريدون وقوع شيء يمّهِ

س:.هل.س���بق.أن.صّوتّ���م.في.االنتخابات؟.وه���ل.تُوّجهون.محبيكم.
لكي.يصّوتوا.لحزب.بعينه؟

ج: شخصيًّا لم ُيكَتب لي نصيب للتصويت إل مرة واحدة طوال حياتي، 
ا مطاَرًدا، وإما محروًما من استخدام حقوقي  ا في السجن، وإمَّ ألنني كنت إمَّ
ح المرحوم  تُّ مرة واحدة فقط. في ذلك الوقت رشَّ الشخصية، لذلك صوَّ
تورغ���وط أوزال نفس���ه لعضوية البرلمان من محافظ���ة إزمير، وكان وقتذاك 
 (47(»(Yaşar Tunagür( منتمًيا إلى حزب نجم الدين أربكان. »يشار توناكور
كذل���ك كان ش���خصية مهم���ة، وقد كان ُمفِتًيا في مدين���ة أدرنه عندما عملُت 
���ح لعضوي���ة البرلمان من إزمير. في تلك  إماًم���ا فيها. وكالهما كان قد َتَرشَّ
تُّ لهما، بع���د ذلك لم يُكن التصويت من نصيبي  ، صوَّ تُّ النتخاب���ات صوَّ
م���رة أخ���رى. ولكنني لم أُكن ضدَّ النتخابات أو التصويت قط، ولم أقصد 
مقاطعته���ا ُمطَلًق���ا، ب���ل إن ذلك ح���ّق ديمقراطي، وأح���ث الجميع على أن 

يمارس هذا الحق.

ر في أن  أم���ا الي���وم، خالف���ا لما فعل���ت في الس���تفتاء األخير، ف���ال أفّكِ
أقول ش���يًئا. مس���ألة الس���تفتاء كانت قضية أخرى. ولكن إن كان ل بد من 
ق���ول ش���يء فأق���ول: “أّيدوا من س���يقف وقفة رجولة في الدف���اع عن الحّق 
والحري���ات األساس���ية والقانون والش���فافية وروح التواف���ق والديمقراطية، 
را للديمقراطية،  أّي���دوا من كان صادًقا مخلًصا س���ديًدا، أّيدوا م���ن كان موّقِ
توا لمن يحمل هذه األوصاف،  أّيدوا من يحس���ن التعامل مع الجوار، صّوِ
)47)  عمل األستاذ »َيَشاْر توناكور )Yaşar Tunagür)« 1924-2006م نائبا لرئيس الشؤون الدينية في الفترة ما بين 

1965-1972م في تركيا. وقد تعرف إلى األستاذ فتح اهلل كولن حين كان مفتيا في مدينة »أدرنه«.
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أي إن األوصاف هي المعيار”. أما تعيين حزب ما باسمه، فإني َأُعّد ذلك 
إهانة مّنِي لفراسة الناس وعقولهم. الجميع يرى كل شيء بوضوح، لذلك 

ل يمكن أن ُأكِره أحًدا على أن يختار حزًبا بعينه.

س:.تتحدث���ون.ع���ن.حوار.األدي���ان.على.مس���توى.العاَل���م،.بينما.في.

نَّة.والعلويين،.وأعتقد.أن.حديثكم.عن.مشروع. تركيا.هوة.واسعة.بين.السُّ

»المس���جد.وبي���ت.الجم���ع.جنبا.إلى.جن���ب«)18).يعود.إلى.س���نة.)199م،.

���ر.بعض.العلويي���ن.ع���ن.مخاوفهم.من. ���َذ.المش���روع.عبَّ ولك���ن.عندم���ا.نُّفِ

ض.لموج���ة.قوي���ة.من.ذوب���ان.الُهِويَّ���ة..كيف.يمك���ن.أن.تجيبوا.عن. التع���رُّ
مخاوف.العلويين.تلك؟

ج: أعتق���د أن���ه لي���س كل العلويي���ن يفكرون كذلك، ب���ل ُيبِدي بعضهم 
تقديَره لهذه المبادرة، ل سيما بعض المعروفين في تركيا، مثل »البروفيسير 
ع���ز الدي���ن دوغ���ان )Doğan)«. معرفتنا تعود إلى س���نوات عدي���دة، والتقينا 
ِم���راًرا. ذهب���ت إلى بيت���ه لزيارته، وهو كذلك جاء لزيارت���ي. وقلنا فيما بيننا 
في ذلك الوقت إن مش���روعا كهذا س���يواجه مش���كالت بال ش���ّك. لقد آمنَّا 
ا لتأس���يس الوحدة والتآل���ف بيننا وبين إخواننا  ب���أن ه���ذه المبادرة مهمة جدًّ
العلويي���ن، ل أدري ه���ل أخطأن���ا ف���ي هذا، فاإلنس���ان َخّطاء، لك���ن كثيرين 

بوا بالمشروع وأيَّدوا المبادرة. رحَّ

ن  ���ة، ولك���ن كان ه���ؤلء ممَّ َث البع���ُض ع���ن ذوب���ان الُهِويَّ  نع���م، َتَح���دَّ
ل يعرفون س���ّيِدنا عليًّا  أصاًل، وُيْدَعون في الغالب »علويين بال علّي«، 
���ا -حس���ب اعتقاده���م- بط���ل رم���زي فقط، قد ث���ار على  أي إن س���يدنا عليًّ
بع���ض األمور، لذلك يس���تحّق التقدير والحترام. أم���ا موضوع “كان عليٌّ 
نا أصاًل”.  مس���لًما، وكانت أفكاره كذا وكذا” فيقولون “هذه قضايا ل تهمُّ

)48)   انظر هامش رقم 23.
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المعارضون في الغالب كانوا من هذا النوع. أعتقد أنه سيأتي يوم يندم فيه 
هؤلء كذلك على معارضتهم. لماذا؟ ألن مبادرة “المسجد وبيت الجمع 
جنب���ا إلى جنب” لم تنطلق لس���تيعاب أحد أو مح���و ُهِويَّته. ولكن الواقع 
���نَّة بعَض المخاوف، مثل: “سيأتي العلويون  َن أهل السُّ أنه منذ س���نوات ُلّقِ
ويأكلونك���م مثل آكلي لحوم البش���ر”، وكذلك قيل للعلويين: “س���يأكلكم 
���نَّة مثل آكلي لحوم البش���ر”. ولما مارس���ت الدولُة التركية عليهم  أهل السُّ
بع���ض أعم���ال القمع في س���نَتي 1937 و1938م، ل س���يما في “أحداث 
ى إلى تبّنِي هؤلء  درسيم )Dersim)«)49)، تسبب ذلك في جروح غائرة، وأدَّ

هذه األقواَل واألفكاَر الزائفة.

نَّة.والعلويين ة.أهل.السُّ الزمان.سُيِرينا.ُأُخوَّ

إن ه���ذا المش���روع يعن���ي أن م���ن أراد أن يذهب إلى المس���جد ليصّلِي 
َماح« يفعل  يفعل، ومن أراد أن يذهب إلى بيت الجمع ليقيم مراس���م »السَّ
كذلك. وعندما يخرجون سيلتقون في مكان مشتَرك، ويأكلون الطعام مًعا، 
ويش���ربون الش���اي، ويجلس���ون مًعا، فيرى الجميع أنهم ل���م يأكل بعضهم 
بعًض���ا. فاألكل المتب���اَدل أصبح من المس���لَّمات الالش���عورية، بحيث يراه 
الن���اس ف���ي أحالمهم، ويحلم���ون به في قيامهم وقعوده���م. ما مدى صحة 

تلك المخاوف؟ الزمان سيرينا ذلك.

ت في تركيا قبل 20 س���نة،  فض���اًل ع���ن أن مبادرة من ه���ذا النوع قد َتمَّ
واإلعالم نش���ر ذلك، أي إن الموضوع ليس جديًدا أو ُمحَدًثا، لكنه تحّول 
إلى مادة إعالمية، ولعل ذلك كان لصالح المشروع، ومن ثم يمكن إنشاء 
مش���روع آخ���ر مماثل ل���ه، فإذا كان هذا في أنقرة فيمك���ن التفكير في تنفيذه 
)49)  اسم يطلق على األحداث التي وقعت نتيجة خالفات بين الحكومة المركزية وعشائر »درسيم )Dersim)« في 
1937-1938م؛ حيث قام الجيش بتنظيم مجموعة من العمليات العسكرية بهدف بسط سيادة الدولة في »درسيم«. وقد 

قتل خالل هذه األحداث أكثر من 13000 مدني و110 جنود، وُهّجَر ما يقرب من 12000 مواطن قسرا.
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ر البعض في  ف���ي »إزمي���ر«، وفي »إس���طنبول« كذلك. وبالتأكيد س���وف يفّكِ
إقامت���ه ف���ي أماكن يعيش فيه���ا إخواننا العلويون بكثرة. وس���وف ُتمَنح لهم 
س���ة الش���ؤون الدينية، أي س���يأتي مشايخهم  اإلمكانيات التي ُمِنَحت لمؤسَّ
ويش���رفون على العمل وُتوَضع لهم رواتب، فيمارس���ون قيمهم وعاداتهم 
���نَّة قيمهم، فقد اس���تهدفت المبادرة  ويمثلونها هناك. وكذلك يمّثِل أهل السُّ
ة على أرض الواقع، ول يحمل أحد فكرة اس���تيعاب  تأس���يس هذه اأُلُخ���وَّ

أو إذابة أحد.

إضافة إلى ذلك، بما أن العلوي متعاطف مع سّيِدنا علّي  وُمِحبٌّ 
ل���ه، فقد س���عى الُفرس ِم���راًرا إلى اس���تغالل هذا المدخ���ل، فذهبوا بالناس 
م���ن تركي���ا إلى مدين���ة »ُقم« ، وَمن عاد إلى تركيا ع���اد يحمل في قلبه عداًء 
للمجتمع التركي، بينما الفرق شاس���ع بين العلوي في األناضول وش���يعة 
إي���ران. فالعلويون في تركي���ا يحترمون تقاليدنا التي تعود إلى أكثر من ألف 
عام. كما أن لهم مراس���م وطقوًس���ا خاصة بهم تشبه مراسم "السماع" لدى 
مولن���ا ج���الل الدي���ن الرومي، وينبغ���ي أن ل ننظر إلى ه���ذه الفروق كأنها 
أسباب للنزاع، بل ينبغي احترامها. أما األوهام والهواجس المثارة فالزمان 
سُيثِبت لنا مدى صحتها. الزمان سيثبت لنا أنه ل أحد منا يهدف قطًعا إلى 

محو ُهِويَّة آَخَر.

س:.ما.هي.المشكالت.الملحة.والعاجلة.في.تركيا.من.وجهة.نظركم؟

ج: لع���ل المش���كالت األكثر عاجلية، ه���ي الموضوعات التي ما زالت 
تحافظ على أهميتها حتى اآلن؛ وهي النزاعات والخالفات والتفرقة. ولقد 
ق إلى النقاط ذاتها ذلك اإلنسان العظيم )بديع الزمان سعيد النورسي)  َتطرَّ
ف���ي بداي���ة القرن العش���رين. إننا نعاني من ثالثة أم���راض: األول »نزاعات« 
ل تس���تند إل���ى معنى معق���ول أو منطقي، ولكنها ُتِثير الن���اس ليأكل بعضهم 
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بعًضا. هذا مرض ينبغي إزالته. فإذا كانت إزالته س���تتمُّ عن طريق مبادرات 
مث���ل »المس���جد وبي���ت الَجْمع جنبا إل���ى جنب« فعليك���م أن تفعلوا ذلك، 
وإذا كانت إزالته في النزاع التركي الكردي س���تتم من خالل أنش���طة التربية 
والتعلي���م، وم���ن خ���الل فعاليات أخ���رى تنقذهم من أيدي َم���ن يريدون أن 

موها، فستفعلون ذلك. قوا تركيا ويقّسِ يمّزِ

ثم إش���كالية »الفقر«.. هذه اإلش���كالية أيًضا ذكرها األس���تاذ النورسي، 
وينبغ���ي إزالته���ا، فهي مرض آخر. ثم هناك إش���كالية »الجهل«. فهي ثالثة 
ها منذ ذلك  أم���راض أّك���د ذلك الرجل العظيم ضرورة إع���الن الحرب ضدَّ

الوقت. وأعتقد أن الوضع اليوم ل يختلف عما كان عليه سابًقا.

ش���خصيًّا أيقنت دائًما أن التعليم هو أفضل وس���يلة لتنشئة األفراد وبناء 
قاعدة صلبة مس���تقرة للمجتمع. كل مش���كل اجتماعي يبدأ من الفرد، ول 
يمك���ن َحّل���ه عل���ى المدى الطوي���ل إل من خالل حله على مس���توى الفرد. 
أم���ا الحل���ول التي تعتمد عل���ى منطق التغيير الفوق���ي فمصيرها يكون دائًما 
الفش���ل، خصوًص���ا إذا َأهمل���ِت الف���رد. ولذل���ك كان���ت دعوتي ف���ي األول 
واآلخر للتعليم. وهذا ما شّجع كثيًرا من الناس الذين التقت أفكارهم مع 
أفكاري على إنشاء مؤسسات تعليمية مختلفة. فكانت هناك بيوت الطلبة، 
ومراك���ز تحضي���ر لالمتحانات، ومدارس خاصة، ومراكز دعم مجانية. وقد 
مّكنت هذه المؤسس���ات شرائح مجتمعية واسعة من الحصول على تعليم 
رفيع الجودة، الشيء الذي كان -ولحّد اآلن- متوفًرا فقط لقلة محظوظة.

أجل، يمكننا اس���تخدام أس���اليب متنوعة ومناهج شتى حسب اختالف 
األوضاع وتغيُّر الظروف. قديًما لم يُكن يخطر على بال أحد تأسيس مدارس 
تقوية ومراكز ثقافية ومؤسسات أخرى، فاألصل أن ُينَظر إلى ظروف اليوم 
وما تقتضيه الحاجة، ثم أن ُيس���َعى في ذلك التجاه. أما هذا الفقير فدوري 
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َكت روسيا سنة 1989م، وجدنا  ل يعدو أن يكون تشجيًعا. مثاًل عندما َتفكَّ
أن في آس���يا الوس���طى كثيرين من أبناء أمتنا، فجذورنا تعود إلى هناك، فقد 
جاء بعضنا من أوزبكس���تان وبعضنا من تركمانس���تان، وهكذا، فقلنا نش���مل 
ه���ؤلء الن���اس برعايتنا. في البداية ذهب ربما خمس���ة رجال أو عَش���رة، ثم 
ل ذلك إلى طريق مسلوكة، فذهب على أثرهم آخرون، ثم آخرون، ثم  َتحوَّ
أعقب ذلك هجرات إلى أنحاء العالم كله يحملون مش���اعل المحبة. وبإذن 
اهلل وعنايته، وعلى غرار ما يقول مولنا جالل الدين الرومي: “ل َينُقص نوُر 
الشمعة إذا أشعلت شمعة أخرى”، أي إذا كنا نملك ِقَيًما طيبة تفيد اآلخرين 
فلنأخذه���ا إليه���م، وإذا كان لديهم ِقَي���م طيبة فلنأخذها منه���م، فبابنا مفتوح 
ب به���ذه الفكرة كثيرون ممن ينتم���ون إلى اتجاهات  لألخ���ذ والعط���اء. فَرحَّ
فكرية ش���تَّى. وجدوها معقولة، ووجدوها منس���جمة مع المنطق، حتى إنه 
موا بمقتَرحات باهرة عجيبة. بعضهم قال: “سُأسِهم ببناء  ع كثيرون وَتقدَّ َتطوَّ

جامعة”، وبعضهم قال: “سأبني مدرسة”، وهكذا سارت األمور.

س:.بعض.الشخصيات.سواء.من.حركة.»الخدمة«.أو.غيرهم.أفادوا.

.حتى.انتخابات.رئاسة.الجمهورية،.ولن.يسود. بأن.التوتُّر.السائد.لن.يِخفَّ

الصل���ح.حت���ى.ذلك.الوقت،.من.َثم.كيف.تَرون.المس���تقبل.القريب.لتركيا.
و»الخدمة«؟

ج: من الصعب إخماد نار التصعيد وروح الحقد والكراهية التي أثيرت 
ف���ي فترة قصي���رة. فقد ُجرَحت كرامة بعض األبرياء وُأِهيَنت ش���خصياتهم. 
ل يمكن إزالة آثارها دفعة واحدة. يصعب أن تعيدوا كل شيء إلى ما كان 
عليه سابًقا من انسجام وتناُغم. لكنني لم أفقد األمل قط، لذلك أومن بأن 
ذلك يمكن مرة أخرى. تلك الرس���الة، الرس���الة األخي���رة،)50) كانت تصبُّ 
)50)  الرسالة التي أرسلها األستاذ فتح اهلل إلى رئيس الجمهورية التركية آنذاك عبد اهلل كول. )انظر عنوان »خطاب 

من األستاذ فتح اهلل ُكوَلْن إلى الرئيس التركي«عبد اهلل ُكول« من هذا الكتاب)
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ف���ي ذلك التجاه، وقد أرس���لتها مع صديق ابتعثه رئي���س الجمهورية، هو 
الس���يد »فهمي كورو )Koru)«، الذي أعرفه منذ أيام دراس���ته األولى، وأنتم 
ب  ُبوا بالرسالة، وكذلك سيادة رئيس الجمهورية رحَّ تعرفونه أيًضا. هم َرحَّ
بها. لكن ل أدري هل اختيار رئيس الجمهورية مخاَطًبا أزعج السيد رئيس 
ال���وزراء، أم أزعجت���ه الدعوة إلى توقُّف األطراف عن َس���ّب بعضهم بعًضا 
وتوقُّف التشاُتم عبر وسائل اإلعالم! ل أدري. وقد تحّدث رئيس الوزراء 
َث في لقاء، فأعتقد أن في ج���واره بطانًة ُهمايونية  ع���ن ذلك صراح���ًة، َتحدَّ
)س���لطانية). أحس���ب أن بطانت���ه تنقل إليه المس���ائل بصورة أخ���رى. فمعاذ 
اهلل أن أص���ف -أن���ا- أحًدا باختالل الت���وازن أو الجنون. ل يمكن لقلبي أو 
وجداني أو لس���اني أن يتفوه بش���يء من هذا النوع أبًدا، ولكن أحسب أنهم 

هونه إلى ما يثيره ويستفزه. )بطانته) يوّجِ

عندنا حلم ولن نتخلف عن السعي إىل حتقيقه

لكنن���ي ل���م أفق���د إيماني بأن هذه العواصف س���تهدأ ب���إذن اهلل وعنايته. 
س���نلتزم بالصم���ت إذا اقتض���ى األمر. حتى إننا يمك���ن أن نفتح الطريق إلى 
أبع���َد من ذل���ك: في العام الماضي ذكروا 160 دول���ة ُفتحت فيها مدارس، 
أي أقيمت معها جسور الصداقة وصلة المحبة. ورأينا ذلك في »أوليمبياد 
اللغ���ة التركية والثقافي���ة«)51) بصورة باهرة. ول أحد يرفض هذه الخدمات، 
بل يقولون إنها رائعة. فإذا رغبت الحكومة في إغالق المدارس فإننا نقول 
لهم: إن شئتم فأغلقوها ولكني أنصحكم بأخذها والعتناء بها. وإذا أردتم 

سين الحاليين منها. فاسحبوا المدّرِ
)51)  أوليمبياد اللغة التركية والثقافية هو مسابقة في اللغة التركية بدءا من عام 2003م وهي مخصصة للطلبة الذين 
تعلموا اللغة من مختلف أرجاء العالم. يتنافس المشاركون فيما بينهم في مدى إجادتهم للقواعد اللغوية والكتابة والقدرة 

على التحدث بطالقة وكذلك معرفة الثقافة والفنون التركية كسرد القصائد واألدبيات والغناء والمسرح.
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س���بق أن قلت الش���يء نفس���ه ل�»جويك بير )Çevik Bir)«، كما أرسلت 
إل���ى المس���ؤولين الذي���ن يحكم���ون اليوم أخب���اًرا مماثلة ِم���راًرا. قلت لهم: 
س���يها إذا أردتم”، فهذه الم���دارس رمز انفتاح  ن���وا أنت���م مديريها ومدّرِ “َعّيِ
تنا في عه���ود مختلفة أن انطلقت في مثل  تركي���ا على العالم، وقد س���بق أُلمَّ
ه���ذه المبادرات لكي تنش���ر القيم اإلنس���انية النبيلة، وه���ذه واحدة من تلك 
المبادرات، حتى إن الدولة العثمانية لم ُتوفَّق إلى القيام بمثل هذا اإلنجاز 
رغم اتس���اع رقعة حمايتها التي غطت نحو 200 مليون نس���مة. ها قد نش���أ 
أف���راد ف���ي أكثر من 160 بل���ًدا يفعلون ما تفعله الس���فارات وممثلو الدول، 
ة، وربما ذّكرناه���م بحكمة بليغة،  وكذل���ك وصل بعضهم إل���ى مواقع مهمَّ
وهي: “إنكم ما لم تكونوا في كل مكان في العاَلم، فال يمكنكم أن تكونوا 
ف���ي الم���كان الذي ترغب���ون أن تكونوا فيه”. هذه قضايا ف���ي غاية األهمية، 
ل س���يما ف���ي عاَلم العولم���ة اليوم. فال تغلقوا هذه الم���دارس بدافع الغيرة 
والحسد، أو ألن البعض ينسبها إلى فالن أو ِعاّلن، بل اشملوها برعايتكم؛ 
س والمدير، ولتواصل نش���اطها.  أي خذوه���ا، لتكن لكم، عّيِنوا أنتم المدّرِ
فكم���ا أن العس���اكر و»جويك بير« لم يع���ودوا بجواب إيجابي قبل نحو 17 
سنة، لم يُعد هؤلء اآلن بجواب إيجابّي. فنحن منفتحون للخيارات كافًة. 
ه���ذه الخدمات واجب ينبغ���ي القيام به إكراًما للمعنى اإلنس���اني، وأيًّا كان 
القائ���م به���ا، فمرحًبا به. هذه خدمة طّيِبة نث���ر بذوَرها األولى هؤلء اإلخوُة 
والُمِحبُّون والمتعاطفون. وهي هي رؤيتنا، لم تتغير: “انثر البذور أنت، ثم 
اذهب، ودع أيًّا كان يقطف ثمارها، أيًّا كان يجني الثمرة. هذه هي فلسفتنا. 
ل نحمل س���وى غاي���ة واحدة، وهي القيام بما ينبغ���ي إلقامة عالقات طيبة 
تنا والبشرية كافة. ولن نتخلف عن السير نحو هذه »الغاية السامية«،  بين ُأمَّ

تنا وإكراًما لإلنسانية”. سنواصل السعي ُقُدًما، إكراًما أُلمَّ





حوار مع جريدة »وول ستريت جورنال« 
األمريكية)5))

س:.الحظن���ا.ف���ي.األس���ابيع.الماضي���ة.تك���رار.هجوم.رئي���س.الوزراء.

عليك���م.وعل���ى.حركة.»الخدم���ة«..هل.تعتق���دون.أن.تحالفكم.مع.فصيل.
حزب.العدالة.والتنمية.قد.وصل.إلى.نهايته؟

ج: إذا كنا س���نتكلم عن تحالٍف، فهو حول قيم مش���تركة كالديمقراطية 
وحقوق اإلنس���ان الكونية والحريات، وليس أبدا من أجل أهداف سياس���ية 
أو انتخابي���ة. فق���د س���بق وقل���ت ف���ي اس���تفتاء 2010م إن���ه ل���و كان���ت هذه 
اإلصالحات الديمقراطية، التي تتماش���ى م���ع متطلبات التحاد األوروبي 
للحصول على العضوية، قد ُدش���نت من طرف حزب الش���عب الجمهوري 

لدعمتها.

إن هناك ش���ريحة واس���عة من الش���عب التركي، بما في ذلك أفراد من 
حركة »الخدمة«، تدعم حزب العدالة والتنمية في طريقه من أجل »دمقرطة« 
اإلصالحات، وإنهاء وصاية الجيش على السياسة، والدفع بتركيا قدما في 
مسارها لالنضمام إلى التحاد األوروبي. ودائما ما أّيدت حركُة »الخدمة« 
)52)  حاوره: »جو باركينسون )Joe Parkinson)«، و»جاي سولومون )Jay Solomon)«، 21 كانون الثاني/يناير 2014م، 

نشرت في جريدة »وول ستريت جورنال )Journal Street Wall The)« األمريكية.
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كل ما تعتبره حقا ويتماش���ى مع مبادئ الديمقراطية، ولكنها أيضا انتقدت 
على الدوام كل ما تعتبره خاطئا ويتعارض مع تلك المبادئ.

إن قيمنا ومواقفنا لم تتغير. وسوف نستمر في الدعوة إلى الديمقراطية 
والدف���اع عنه���ا. أما مس���ألة ه���ل مواق���ف وتصرف���ات الفاعلين السياس���يين 
الحالية تتطابق مع سجّل اإلصالحات السابق، فهذا يقرره الشعب التركي 

والمراقبون غير المتحيزين.

س:.لقد.دام.تحالفكم.مع.السيد.أردوغان.لمدة.عشر.سنوات،.ما.هو.
الموقف.الذي.أزعجكم.كثيرا.حول.قيادته؟

ج: إن تحالفن���ا كان ح���ول القي���م اإلنس���انية والمب���ادئ الكوني���ة، ولقد 
دعمن���ا اإلصالحات الديمقراطية التي قام بها حزب العدالة والتنمية طوال 
مدة حكم���ه، لكننا كذلك انتقدنا وعارضنا اإلجراءات الالديمقراطية. ففي 
س���نة 2005م مثاًل، انتقدنا مش���روع »قانون مكافحة اإلرهاب«، الذي كان 
غي���ر واض���ح ف���ي تعريفه بجرائ���م اإلرهاب، وكان س���يلحق ض���رًرا ببعض 

الحريات)53).

لقد كان توجه حزب العدالة والتنمية العام خالل المدة ما بين 2003 
و2010م ينح���و نح���و اإلصالحات الديمقراطية، وقد أّيدت ذلك ش���رائُح 
 (TMK( 53)  أعّدت حكومة »حزب العدالة والتنمية » مسودة قانون من أجل تعديل وتغيير قانون مكافحة اإلرهاب(
عام 2005م. وكانت أعمال مسودة القانون التي بدأ إعدادها برغبٍة من بعض القادة رفيعي المستوى تحمل في طياتها 
معنى مفاده إلغاء الكثير جدا من المكتسبات الديمقراطية. كما كانت المسودة المحتوية مواّد مثل »اإلرهاب الفردي/

الشخصي« و»المنظمة اإلرهابية غير المسّلحة« تتضمن فخاخا خطيرة للمسيرة الديمقراطية.
وقد صدرت جريدة »زمان« في عددها بتاريخ 8 سبتمبر 2005م تحمل عنوانا رئيسا »التدابير الواردة في مسودة قانون 
العدد طرح  لذلك  التالية  األيام  تعريف اإلره��اب. وفي  ع  ُوّسِ العرفية«. حيث  بفترة األحكام  تذّكر  مكافحة اإلرهاب 
للديمقراطية  المنافية  و163  و142  أرقام 141  المواد  أن  على  التأكيد  وتم  الرئيسة،  الصحف  عناوين  في  الموضوع 
أدرجت الفكر مجددا ضمن الجريمة. فتحركت منظمات العمل المدني بناء على ما نشرته »زمان« من أخبار، وتعرضت 
أدركت  ذلك  أعقاب  وفي  الحقوقية.  المنظمات  من  العام ول سيما  الرأي  من  والبيروقراطية لضغط شديد  الحكومة 

حكومة العدالة والتنمية خطأها؛ فسحبت مسودة القانون.
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واس���عة من الش���عب التركي. كما أن هذا بدا واضًحا في اس���تفتاء 2010م 
ا اقتصاديًّا  ال���ذي حص���ل على موافقة 58%. وبالفعل فقد حقق���ت تركيا نموًّ
وديمقراطيًّا خالل السنوات الماضية، لكننا نود استمرار هذه اإلصالحات 
الديمقراطي���ة. فالش���عب الترك���ي ال���ذي دعم التعديالت الدس���تورية لس���نة 
2010م برفع���ه ش���عار »ه���ذا جيد، لكن���ه غير كاف« ُمس���تاء اليوم لمالحظة 
تراجع التقدم الديمقراطي في العامين األخيرين. فمن شأن دستور جديد، 
ِصي���غ مدني���ا، أن يع���زز المكتس���بات الديمقراطية وأن يرّس���خ قيم التحاد 
األوروبي الديمقراطية بتركيا. لكن، من المؤسف معرفة أن هذا الجهد قد 

تم التخلي عنه.

س:.كي���ف.ترون.ق���رار.رئيس.الوزراء.في.عزل.قي���ادات.مهمة.داخل.
سلك.الشرطة؟

ج: إذا انَتهك���ت ق���ّواُت الش���رطة أو أّي وكال���ة حكومي���ة أخرى قوانين 
البالد أو قواعد المؤسسات التي تنتمي إليها، فال أحد يمكنه أن يدافع عن 
مثل هذه الخروقات، ويجب على من اقترف ذلك أن يخضع للتحقيقات 
القانونية والمؤسساتية. ولكن، إن لم يكونوا قد فعلوا شيئا من هذا القبيل، 
ومع ذلك ُيّتهمون بناء على أفكارهم واختياراتهم أو انتماءاتهم، ويتعرضون 
 لمعامل���ة تمييزي���ة، فمث���ل هذا التعام���ل ل يمّت بصلة ل إل���ى الديمقراطية، 

ول إلى حكم القانون، ول إلى حقوق اإلنسان الكونية.

لقد كان إعفاء أو تطهير قيادات وكوادر بدافع أيديولوجي، أو عاطفي، 
أو فكري من ممارس���ات الماضي. وقد وعد الحزب الحاكم الناس خالل 
حملة النتخابات بوقف مثل هذه الممارسات، غير أنه من المفارق معرفة 
أن من اعتبرناهم قبل ش���هور أبطال من أبناء س���لك الش���رطة والقضاء، يتم 

اليوم عزلهم من دون أّي تحقيق.
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س:.لماذا.تش���جع.حركة.»الخدمة«بشكل.قوي.تالميذها.على.ولوج.
سلكي.الشرطة.والقضاء؟

ج: دعون���ا أول نصحح طرح الس���ؤال. إنن���ي أتحدث فقط عن دعوتي 
الخاصة التي وجهتها للش���عب التركي بش���كل عام. لق���د اعتقدُت دائما أن 
التعلي���م ه���و أفضل وس���يلة لتنش���ئة األفراد وبن���اء قاعدة صلب���ة للمجتمع. 
يب���دأ كل مش���كل اجتماع���ي مع الفرد، ويمك���ن َحّله على الم���دى الطويل 
عل���ى مس���توى الفرد. أم���ا الحلول التي تعتم���د على المنط���ق التنظيمي، أو 
المؤسس���اتي، أو السياس���ي، فمصيره���ا يك���ون دائما الفش���ل، خصوصا إذا 
َأهمَل���ِت الف���رد. ولذلك كانت دعوتي ف���ي األول واآلخر للتعليم. وهذا ما 
ش���ّجع كثي���را م���ن الناس الذين اتفقوا مع أفكاري على إنش���اء مؤسس���ات 
تعليمية مختلفة. فكانت هناك بيوت الطلبة، ومراكز التحضير لالمتحانات، 
ومدارس خاصة، ومراكز دعم مجانية. وقد مّكنت هذه المؤسسات شرائح 
مجتمعية واسعة من الحصول على تعليم رفيع الجودة، الشيء الذي كان 

ولحّد اآلن متوفرا فقط لقلة محظوظة.

لقد ش���ّجعُت الش���عب التركي على أن ُيمثَّل في جميع أوجه مجتمعه 
وف���ي مختل���ف مؤسس���ات بل���ده، ألن���ه م���ن المه���م ج���دا أن َتعِك���س هذه 
المؤسسات تنوع المجتمع. لكن اختيار المسار المهني يكون بيد الطالب 
وأولياء أمورهم، وقد ُتؤّثر بعُض العوامل كفرص العمل المتاحة أو فرص 
الترقي المهني على اختياراتهم. ثم إنني لست متأكدا من مدى تأثير دعوتي 

الخاصة للتعليم على اختيارات هؤلء الطلبة.

كم���ا أنه ليس لدّي تقييم دقي���ق حول الختيارات المهنية التي اختارها 
خريج���و م���دارس »الخدم���ة«. ولك���ن على عكس م���ا قد َيتص���ّور البعض، 
فالمالح���ظ تاريخي���ا وعملي���ا، أن التخرج من إحدى م���دارس الخدمة كان 
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يعتب���ر س���ببا محتمال للتمييز الس���لبي لاللتحاق في المج���الت التي ُذِكرْت 
)الشرطة والقضاء).

س:.لقد.أومأت.الحكومة.إلى.أنها.س���تراجع.األحكام.التي.أُصدرت.

ض���د.ضب���اط.الجي���ش.المتهمي���ن.بالتآمر.ف���ي.االنقالبات..فهل.تخش���ون.

أن.يك���ون.هن���اك.محاول���ة.لخل���ق.تحال���ف.جديد.ض���د.أف���راد.»الخدمة«.
والمتعاطفين.معها؟.وكيف.ترون.مواجهة.ذلك؟

ج: إع���ادة المحاكم���ة ف���ي ض���وء أدلة جدي���دة أو ظه���ور مخالفات في 
اإلج���راءات القانوني���ة حق من حقوق اإلنس���ان العالمية. ف���إذا ظهرت أدلة 
جديدة، أو تم تحديد عيٍب ما في اإلجراء القانوني، تصبح إعادة المحاكمة 

حقا قانونيا. ل أحد يريد لشخص بريء أن يخضع للعقاب ظلما.

لكن، إذا كان القصد من ذلك هو إلغاء أحكام اآللف من المحاكمات، 
فمن ش���أن خطوة كهذه إضعاُف النظام القضائي وتقويض س���لطته، كما أنه 
من شأنها نقُض مكتسبات العقد الماضي الديمقراطية. سيكون من الصعب 
جدا تفسير هكذا خطوة إلى 58% من الشعب التركي الذي أّيد التعديالت 
الدس���تورية لع���ام 2010م، والتي جعلت من الممكن محاس���بة النقالبيين 
الس���ابقين أم���ام محاك���م مدنية ألول مرة ف���ي تاريخ تركيا، وس���تكون أيضا 
خطوة تتناقض والمواقف اإليجابية لقيادّيي الحكومة الحالية، الذين لطالما 
ناصروا ه���ذه المحاكمات باعتبارها فوزا للديمقراطية، وأش���ادوا، ِبُلغتهم، 
بالن���واب العامين والقضاة الش���جعان الذين قاموا بتل���ك المحاكمات. وقد 
كان هناك عدة تقارير تتحدث عن قادة سياسيين يتفاخرون بمسألة إخضاع 

القيادة العسكرية للسلطة المدنية.

إن الخط���اب السياس���ي الحال���ي ال���ذي ُيش���كك في ه���ذه المحاكمات 
وينس���بها إل���ى مجموعة معينة داخل الس���لطة القضائي���ة، يتناقض تماما مع 
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خطاب نفس القادة السياسيين خالل عشر سنوات من الحكم. هناك أيضا 
ن���وع م���ن ع���دم المصداقية هن���ا. فعندما اس���ُتدعي مدير جه���از المخابرات 
التركية من قبل المدعي العام من أجل اس���تجوابه في المش���اركة المزعومة 
لبع���ض ضب���اط المخابرات في األعمال اإلرهابية الت���ي قامت بها وحدات 
ح���زب العمال الكردس���تاني وتنظيم المنظمات الكردي���ة، مررت الحكومة 
ف���ورا قانون���ا يقضي بل���زوم موافقة رئيس ال���وزراء على التحقي���ق مع مدير 
المخاب���رات. وفي حين أن���ه كان بيد الحزب الحاكم الس���لطة للقيام بنفس 
الش���يء، فإنه���م ل���م يم���رروا أي قانون مش���ابه يقض���ي بحماية رئي���س هيئة 
األركان العام���ة أو ق���ادة الجيش. هذا التناق���ض ُيظهر بوضوح أن الخطاب 
األخير حول إعادة محاكمات ضباط الجيش له دوافع سياس���ية وليس من 

أجل تحقيق العدالة لهؤلء الضباط.

وإذا م���ا ت���م تنفيذ مثل هذه الخطوة فس���يكون ذل���ك كالضربة القاضية 
لإلصالحات الديمقراطية في العقود األخيرة، كما أن ذلك سيشكل تحول 
دراماتيكي���ا للجه���ود الرامية إلى إزالة الوصاية العس���كرية عن المؤسس���ات 
الديمقراطي���ة. ولق���د أطيح ف���ي التاري���خ التركي، وألكثر م���ن نصف قرن، 

بأربع حكومات منتخبة من قبل انقالبات عسكرية.

س:.اس���تهدفت.الحكومة.مجموعة.من.الش���ركات.الكبرى.كش���ركة.

»ُقوج.)Koç)«)1)).و»دوغان.)Doğan)«))))،.بحيث.فرضت.عليهم.غرامات.

ضريبية.بسبب.مواقفهم.السياسية.المغايرة.لمواقف.أردوغان..فهل.ترون.
)54)  تأسست مجموعة شركات »قوج )Koç)« القابضة عام 1926م. وهي أول مجموعة شركات قابضة في تركيا، بل 
وأكبر مجموعة شركات في تركيا اليوم من حيث عدد العاملين فيها وصادراتها ووارداتها. كما أنها تأتي رقم 217 على 

مستوى العالم. يعمل فيها أكثر من 80.000 موظف. وتحتل عائلة »قوج« المرتبة األولى بين أغنى العائالت التركية.
القابضة عام 1959م. وقد بدأت نشاطاتها في مجال صناعة   »(Doğan( 55)  تأسست مجموعة شركات »دوغان(
والسياحة  العقاري  والتسويق  الصناعة  هذه  الشركات  مجموعة  فيها  تعمل  التي  المجالت  ضمن  ومن  السيارات. 
والخدمات المصرفية والتمويلية إلى جانب اإلعالم والطاقة وقطاعات تجارة التجزئة. رئيسها الشرفي هو السيد »آيِدن 

دوغان )Aydın Doğan)«، وهو يوفر فرصة عمل ألكثر من 23.000 شخص.
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أن.هناك.تهديدا.للش���ركات.المدارة.م���ن.طرف.أفراد.»الخدمة«.في.ضوء.
األحداث.األخيرة؟

ج: إنني أعلم من خالل التقارير اإلخبارية أن ما تس���مونه اآلن تهديدا 
ل���م يعد كذلك، بل أصبح حقيقة واقعية. فقد اس���ُتهِدفت كل من مجموعة 
 Bank( 57)، و»بنك آسيا(»(İstikbal( 56)، ومجموعة »استقبال(»(Koza( ُقوزا«
Asya)«)58) بأشكال مختلفة من عمليات التفتيش غير العادية، وأجبرت على 

أداء غرام���ات، وألغيت لها بعض الرخص، وس���حبت م���ن مواردها المالية 
مبالغ ضخمة من دون سابق إشعار، كما تبع ذلك حملة سوداء ضد بنك 
آسيا قادتها بعض الوسائل اإلعالمية المعروفة بقربها من الحزب الحاكم.

س:.يعتبر.الرئيس»عبد.اهلل.ُكول«.زعيما.معتدال.يمكنه.جمع.فصائل.

سياس���ية.مختلف���ة.ب���دءا.م���ن.المحافظين.إل���ى.الليبراليي���ن.وكذلك.حركة.

»الخدم���ة«..فهل.س���تدعمون.حزب.العدال���ة.والتنمية.بقيادة.الس���يد.ُكول.

كرئي���س.وزراء.أم.تظن���ون.أنه.أكثر.فائدة.للب���الد.كرئيس؟.وهل.تتعاطفون.
أكثر.مع.شعبية.ُكول.مقارنة.مع.أردوغان؟

ج: لق���د حاولن���ا دائم���ا الحفاظ على نف���س العالقة الطيب���ة مع جميع 
األحزاب السياس���ية. فنحن كحركة تنتمي إل���ى المجتمع المدني، لم نؤيد 
)56)  تأسست مجموعة شركات »قوزا )Koza)« القابضة للصناعات الحريرية عام 1948م، وقد بدأت أعمالها في 

مجال الطباعة. وهي تُِظلُّ في تركيا اليوم أكثر من 20 شركة تعمل في قطاعات مختلفة جدا.
)57)  تاسست مجموعة شركات »بويداق )Boydak)« القابضة في مدينة »قيسري )Kayseri)« عام 1957م، ول تزال 
تواصل أعمالها بشكل رائد في كثير جدا من المجالت. وتمتلك المجموعة 45 شركة تعمل في 8 مجالت مختلفة؛ 
منها شركة »استقبال« إحدى أهم الشركات العاملة في قطاع الموبيليا بصفة خاصة. يعمل بها ما يقرب من 14 ألف 
القابضة في  عامل، ولديها 2000 وكيل منتشرين في عموم تركيا، وهي بذلك واحدة من أهم مجموعات الشركات 
تركيا. وتصدر منتجاتها ألكثر من 140 دولة، كما أن لديها 316 وكيال خارج تركيا تواصل من خاللهم أعمالها هناك.

)58)  شركة بنك آسيا المساهمة: تأسست في 24 أكتوبر 1996م، وتُعتبر المؤسسَة المصرفية الخاصَة السادسة في 
تركيا، وهي أهم مؤسسة مصرفية غير ربوية تعمل في المجال المصرفي في تركيا، وتواصل أعمالها عبر 282 فرعا 

بنهاية يوليو 2013م.
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ق���ط فك���رة دعم حزب ما أو مرش���ح م���ا. لكن هن���اك أفراد م���ن »الخدمة« 
َوَج���دوا ف���ي بع���ض األح���زاب السياس���ية وبع���ض المرش���حين قريبين من 
معتقداتهم وقيمهم، فدعموهم بإرادتهم الحرة. أما السيد »ُكول« فهو رئيسنا 
الحالي)59)، ومن غير الالئق إقحام اس���مه في تكّهنات حول س���يناريوهات 

مستقبلية.

س:.لق���د.عب���ر.كثير.من.مؤيديكم.عبر.وس���ائل.اإلع���الم.عن.مواقف.

إيجابية.حول.قيادة.حزب.الشعب.الجمهوري.في.األسابيع.األخيرة..فهل.

تعتقدون.أنه.من.الممكن.حدوث.تحالف.بين.»الخدمة«.وحزب.الشعب.
الجمهوري.خالل.الدورة.االنتخابية.القادمة؟

ج: أك���رر م���رة أخ���رى فأق���ول إنن���ا لم يس���بق لن���ا أن كّوّن���ا أي تحالف 
أو ش���راكة م���ع أي ح���زب أو مرش���ح. فدعُمن���ا أو انتقادن���ا كان دائًم���ا من 
أج���ل القيم والمب���ادئ. ومثل هذا التحالف لن يكون في المس���تقبل أيًضا. 
وكفاعلين في المجتمع المدني، من الواجب علينا أن نبقى منفتحين على 
جميع مكّونات المجتمع. والمهم أن قيمنا واضحة؛ الديمقراطية، حقوق 
اإلنس���ان الكونية، الحريات، الحكومة الشفافة والمسؤولة أمام الجميع... 
إل���خ، وعندما تتس���نى الفرصة لهم، فس���يقوم أفراد »الخدم���ة« كأّي مواطن 

آخر باختيار األنسب بناء على قيمهم.

)59)  تولى السيد »عبد اهلل ُكول« رئاسة الجمهورية التركية ما بين 28 أغسطس 2007- 28 أغسطس 2014م. ونظرا 
لفوز »رجب طيب أردوغان« في انتخابات رئاسة الجمهورية 2014م فقد عقد »حزب العدالة والتنمية« مؤتمره الطارئ 
األول حيث سيترك »أردوغان« رئاسة الحزب العامة ورئاسة الوزراء. وفي هذا المؤتمر الذي ُعقد قبل انتهاء مدة ولية 
»عبد اهلل ُكول« بيوم واحد 27 أغسطس 2014م أصبح »أحمد داود أوغلو )Davutoğlu)« المرشح الوحيد لتولي منصب 

الرئيس العام لحزب العدالة والتمنية ورئيسا للوزراء.



حوار مع جريدة »ال ريبوبليكا« 
اإليطالية)6))

»إن كان موتي سيُحلُّ املشاكل فإنين راٍض بأن أموت ألف مرة!«

س:.تعيش���ون.في.منًف���ى.تطّوعّي.بالواليات.المّتح���دة.األمريكّية.منذ.
سنواٍت.طويلٍة،.فلماذا؟

ج: أش���عر ب���أن بقائي هن���ا أفضل من الناحية الصحّية، وأخش���ى من أن 
تستغّل بعض األوساط عودتي إلى تركيا وتّتخذها ذريعًة لرفع حّدة التوّتر 
���ا إلى أس���وأ مّما هي علي���ه اآلن، ولقد تعرض���ُت لمضايقاٍت  الس���ائدة حاليًّ
قضائّيٍة -إن جاز التعبير- كثيرٍة عقب انقالب الثامن والعش���رين من فبراير 
1997م، على يد السلطات القضائّية التي كانت تعمل بتوجيٍه من السلطات 
ض���ي أيًضا لفت���راءاٍت وحمالت تش���ويٍه ممنهجٍة عبر  العس���كرّية، إث���ر تعرُّ
وس���ائل اإلع���الم، وقد ثب���ت قضائيًّا أن تلك الّتهام���ات باطلٌة ل أصل لها 
ول س���ند ول دليل، ولألس���ف الش���ديد؛ ُتوّجه اليوم أيًضا أنواٌع ش���ّتى من 
الّتهامات والفتراءات عبر وسائل اإلعالم، وُتشنُّ حملٌة تشويهّيٌة ضّدي؛ 

وفي مثل هذه الظروف أفّضل البقاء هنا نزوًل على نصيحة األطّباء. 
 La اإليطالية  الجريدة  في  نشر  كولن،  اهلل  فتح  األستاذ  Marco Ansaldo مع  اإليطالي  الصحفي  أجراه  )60)  حوار 

Repubblica )الجمهورية) في تاريخ 28 آذار/مارس 2014م.
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ل���و علم���ُت أن موتي س���يكون حالًّ لم���ا تتعّرض له تركيا من مش���اكل؛ 
لخترُت أن أموت في اليوم ألف مّرٍة، وإنني ألفّضُل البقاء هنا، وأن َأكِبَت 
أش���واقي إل���ى وطني وأدفنه���ا في أعماق قلب���ي؛ لكي ل أعطي مب���ّرًرا لمن 

يريدون اغتيال أمن تركيا وسالمها واستقرارها.

س:.إنّكم.-بالتأكيد-.تتابعون.عن.كثٍب.األحداث.الجارية.في.تركيا،.

فكي���ف.تقّيم���ون.اللحظ���ة.الراهن���ة.التي.تعي���ش.فيها.بالدك���م.اضطرابات.
اجتماعّية.قويًّة؟

ج: إن التزوير والتضليل الذي تمارس���ه بعض وس���ائل اإلعالم يهدف 
إلى اس���تقطاب المجتمع وإحداث انقس���اٍم بين أفراده، ولذلك ينبغي لمن 
أح���رزوا مواق���ع مهّمة من المس���ؤولية أن ينتبهوا لما يقولونه؛ فقد عاش���ت 
تركي���ا كثيًرا م���ن اآللم في الماضي، واعتدى الش���باب بعضهم على بعض 
في الشوارع كما لو كانوا أعداًء ألّداء؛ فتعاقبت حوادث القتل واإلصابات 
تت���را، وظه���رت المجموع���ات التي يتبّن���ى كلٌّ منه���ا فكرًة سياس���ّيًة مخالفًة 
لجميع الفصائل والمنظومات الجتماعّية األخرى، ونظرت كل فرقٍة إلى 
غيره���ا بجنون واضطهاد، وكأن بعضها س���تفترس بعًضا، وُأدِخلِت العداوة 
إلى القلوب واس���ُتعدَي الجميُع؛ كلٌّ على اآلخر: اليميني على اليس���اري، 
والترك���ي والك���ردي والعل���وي والس���نّي على اآلخ���ر، والمتدّي���ن على غير 

المتدّين.

وتق���ع على عاتق أولي األم���ر وصّناع القرار مس���ؤولّيٌة كبيرٌة وواجٌب 
عظي���ٌم من أج���ل الحفاظ على الس���لم والهدوء والمكتس���بات الديمقراطية 
التي حّققناها في السنوات األخيرة، إل أنني لسُت أدري ما مدى إدراكهم 
له���ذا؟ إنن���ي ل���م ول���ن أفقد في أّي وق���ٍت أملي ف���ي أننا س���نتغّلب على كّلِ 
ه���ذا بحول اهلل وطوله، غير أن لكّل ش���يٍء وقًت���ا مرهوًنا به، وهنا يقع على 
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عاتقن���ا نحن الدع���اُء إلى اهلل، والتضّرع والبتهال إلي���ه، وتجّنُب التصّرفات 
والس���لوكّيات التي تزيد من الس���تقطاب والنقس���ام، فيجب أل نواجه من 

يضربنا بمثل فعله، ول َمن يشتمنا بمثل قوله.

وما أجمل قول »يونس أمره«:

»على الدرويش أن يكون بال يٍد لمن ضربه
وِبال لسان لمن َشَتَمه

وبال قلب )حتى ل يغضب)
وإل فلن تكون درويًشا«.

س:.بدا.رئيس.الوزراء.السيد.رجب.طّيب.أردوغان.وكأنّه.يهاجمكم.

في.اآلونة.األخيرة،.تلميًحا.أحياًنا،.وتصريحا.أخرى..وتحدث.عن.وجود.

»إمبراطورية.خوٍف«.ش���كلتها.منظّمة.مناوئة.للقضاء.والشرطة.على.وجه.

الخصوص،.وفي.اجتماٍع.عقده.مع.س���فراء.تركيا.في.مدينة.»أنقرة«.اتّهم.

أنص���ار.تلك.المنظّمة.بتدبير.محاول���ة.لالنقالب،.وذلك.على.إثر.فضيحة.

الفس���اد.التي.تفّجرت.في.ش���هر.ديس���مبر.201٣م،.وي���رى.رئيس.الوزراء.

الترك���ي.أن.اله���دف.م���ن.ورائه���ا.ليس.إس���قاَط.حزٍب.معّي���ٍن.وال.حكومٍة.

بعينها؛.وإنما.الهدف.إس���قاط.الدولة.ومصالح.الدولة.ومؤّسسات.الدولة.

الوطنّي���ة.وسياس���اتها.القومّي���ة،.اله���دف.هو.تركيا،.س���تٌة.وس���بعون.مليون.

ترك���ي،.حت���ى.إن.أردوغان.يقول:.“يس���تحيل.التعبير.عن.هذه.المس���اعي.

بمصطل���ح.آخر.س���وى.الخيانة”..فكيف.تردون.أنت���م.على.هذا.النوع.من.
التحليالت.واالتهامات؟

 ج: الص���واب أنن���ي أن���ا أيضا أجد صعوبة ومش���قة في فهم ه���ذا النوع 
من التصريحات غير المسؤولة، فالجميع يعلمون مدى التقدير الذي تحظى 
به أنش���طة هذه الحركة اإلنس���انّية في تركيا وخارجها من أجل اإلنسانية بما 
 ف���ي ذلك الس���يد رئيس الوزراء واألش���خاص العاملون ف���ي مناصب مهّمة 



-----------------------------------------------------------------  [كلمات شاهدة]  132

في دوائر الدولة. ومن ثم فإن مخاصمَتهم هذه الحركَة اإلنسانية فجأة -بعد 
تقدي���ٍر وصداقٍة دامت ما يزيد عن عش���ر س���نواٍت- واتهاَمهم إياها بمزاعم 
ل أس���اس لها من الصّحة يش���ّكُل في المقام األّول تناقًضا مع تصريحاتهم 
أنفسهم وبياناتهم السابقة، وإّن تحريك المسألة من قضّية الفساد وتقديمها 
على أنها صراع على الس���لطة السياسية ربما يخدم مصالح البعض، ويبدو 
وكأن���ه س���عي ومحاول���ة لنقلها م���ن اإلطار القانون���ّي إلى اإلطار السياس���ّي 
 وتثبيته���ا في���ه، ونحُن وإن كنا ننتهُج ونرى -أساًس���ا- ب���راءَة ذّمة اآلخرين؛ 
إل أن العاّم���ة والخاّص���ة من الش���عب تكّونت لديهم قناعٌة مش���تركٌة بش���أن 
وجود واقعة فساٍد بالفعل)61)، وتعضُد هذا األمر وتشيُر إليه؛ األدّلة الظاهرة 

على وسائل اإلعالم والوزراء المستقيلون وتصريحات نّواب الشعب.

ومث���ل ه���ذه الوقائ���ع م���ن الفس���اد والخت���الس تح���دث ف���ي ال���دول 
 الديمقراطي���ة أيًض���ا، إل أنها ل ُتقاب���ل وُتفهم على أنه���ا محاولة لالنقالب 
ول عل���ى أنه���ا خيان���ة، ف���إن كان هن���اك مس���ؤولون عنه���ا تق���وم المحاك���م 
بتحديده���م وإحضاره���م للعدال���ِة ومعاقبتهم وف���ق القان���ون، بينما تواصل 
الحكومات مسيرتها وعملها؛ دون تدّخٍل في العمل القضائي، وما يحدث 
في تركيا يشبه كثيًرا ما هو موجود في البالد التي يحكمها الحزب الواحد 
 أو الفرد الواحد، فاعتبار هذه التحقيقات انقالًبا دون توّفر األدّلة على ذلك؛ 

ل يمكن تفسيره إل بأنه نوع من الهذيان.

س:.ه���اّل.وضحت���م.لنا.أهداف.حركتكم.الرئيس���ة؟.م���ا.هي.المطالب.

االجتماعّي���ة.والدينّي���ة.والسياس���ّية.الت���ي.ترم���ون.إل���ى.تحقيقه���ا؟.وما.هو.
اقتراحكم.من.أجل.الخروج.من.هذه.األزمة؟

)61)  وفقا للخبر الذي بثه الموقع األخباري اإللكتروني التركي تT24( 24) في 6 فبراير 2014م أجرت إحدى 
شركات استطالع الرأي وتسمى »قوندة )KONDA)) استطالعا كشف عن أن 77% من الشعب يعتقد أن أبناء الوزراء 

حصلوا على رشاوي. ويفيد الستطالع أيضا أن نسبة من يصدقون ادعاءات الختالسات بلغت %62.
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ج: بالنس���بِة إل���ى هذا المحور أو ه���ذه الناحية؛ فقد رّك���ز اإلخوة على 
األنش���طة التعليمّية ألجل اإلنس���ان وحّل مش���كالته، فأنش���ؤوا دور السكن 
الطالبّية والمدارس والمراكز التعليمّية وقاعات الّطالع، وقّدموا الخدمات 
التعليمّي���ة، وقد فتح أهل البالد ومس���ؤولوها أيًضا أحضانهم لهذه الحركة 
اإلنس���انّية، ودخلوا معها في أنش���طٍة جاّدٍة وحقيقيٍة ف���ي مجالٍت عّدٍة مثل 

المساعدات اإلنسانّية والخدمات الصّحّية)62) والحوار.

والغاية المنتظرة والمنشودة من هذه النشاطات هي السير والتقّدم سويًّا 
نح���و عالٍم يس���وده الهدوء والطمأنين���ة وتعتّز فيه اإلنس���انّية بعضها ببعض، 
وُيتب���ادل الحت���رام بي���ن جميع الفئ���ات المجتمعّي���ة والفكري���ة والمذهبية، 
 ونح���ن نؤم���ن ب���أن رضا اهلل تعال���ى يكمن في ذل���ك، وليس لن���ا أّي طموٍح 
يناير  المؤسسة في 03  العالمية  المدني  العمل  ُمِغيث؟ )?Kimse Yok mu)« إحدى جمعيات  ِمْن  )62)  جمعية »هل 
2002م، ويعمل معها عشرات اآللف من المتطوعين، وهي تقدم المساعدات اإلنسانية في كل أنحاء العالم دون أدنى 

تميز بسبب الدين واللغة والعرق والنوع.
وتواصل الجمعية نشاطاتها وفعالياتها في محافظات تركيا ال 81 عبر 40 فرعا لها، وفي 110 دول بالعالم. وهي عضو 
استشاري بالمجلس القتصادي والجتماعي لألمم المتحدة )ECOSOC). وقد فازت الجمعية في 10 يوليو ب�»جائزة 
البرلمان التركي ألفضل الخدمات المقدمة«. ومنذ عام 2010م وحتى اليوم وهي تعمل بالتعاون مع المفوضية العليا 
الصحة  مثل  في مجالت  تركيا  في  الالجئين  احتياجات  توفير  أجل  من   (UNHCR( الالجئين  لشؤون  المتحدة  لألمم 
ُض فيها للفقر والحاجة تمثل  والتعليم والغذاء. وجمعية » هل ِمْن ُمِغيث؟« العاملة في كل األماكن والظروف التي يُتعرَّ
وسيلة لحل ثابت ودائم لكثير من مشكالت أصحاب الحتياجات في تركيا وخارجها على حد سواء في مجالت مثل 
المساعدات اإلنسانية والمساعدات الثابتة ومساعدات األزمات والظروف الطارئة والتعليم والصحة ومساعدة األيتام 

وتوفير المياه النقية.
وتأتي فلسطين وغزة على رأس المساعدات التي تقوم بها الجمعية خارج تركيا. ومنذ 2006م وحتى اآلن تزداد تدريجيا 
فعاليات المساعدات والمعونات التي تقدمها الجمعية في المنطقة. قدمت الجمعية حتى اليوم مساعدات إنسانية عينية 
لفلسطين بقيمة 6 ماليين دولر، كما دعمت المنطقة وساعدتها في الشهور األخيرة فحسب بما قيمته مليون و250 
أعمالها في تضميد  تواصل  تزال  الجمعية خصصت 1.5 مليون دولر أخرى ألهالي غزة، ول  أن  ألف دولر. كما 

جراح المنطقة.
وقد اكتسبت صفة »الجمعية العاملة للصالح العام« بقرار مجلس الوزراء الصادر في 19 يناير 2006م. كما حصلت 
بقرار مجلس الوزراء الصادر في 6 فبراير 2007م على صالحية »جمع التبرعات دون تصريح«، إل أن هذه الصالحية 
أُلغيت من التنفيذ بقرار مجلس الوزراء الصادر في 22 سبتمبر 2014م؛ فقامت الجمعية برفع دعوى قضائية ضد هذا 
القرار األخير لدى محكمة مجلس شورى الدولة في 2 أكتوبر 2014م تطالب فيها بوقف القرار من التنفيذ، وبالفعل 

تم إلغاء القرار.
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أو غايٍة أخرى سوى ذلك، وقد تبلورت عالقتنا بالسياسة في صورة اإلدلء 
بال���رأي فحس���ب حول ِقَي���ٍم معّينة، ولم نتحالف أو ننخ���رط مع أي حزٍب 
سياس���ّيٍ عل���ى اإلطالق، ونح���ن -باعتبارنا مواطنين- لم نرغب في ش���يٍء 
س���وى احترام الحقوق والقان���ون والمبادئ الديمقراطية وحقوق اإلنس���ان 
العالمّية وحرّياته المش���روعة، لم نس���اوم في أي وقٍت على أّي ش���يٍء، ولم 

نبحث يوًما ما عن أّي منصٍب أو سلطٍة سياسّية.

أم���ا بالنس���بة لألزمة الحالّية فإن األصل بش���أن األفراد هو ب���راءة الذّمة 
كم���ا أس���لفت آنًف���ا، إل أن َثّمة تحقيق���ات تجرى حول وقوع عملّية فس���اٍد 
، والدول���ة تضغط بكّل قواها على المّدعي العام ورجال األمن الذين  مال���ّيٍ
ل يملكون ش���يًئا في هذا الش���أن سوى الوفاء بواجبهم ومسؤولياتهم، وفي 
الوقت نفسه ثّمة سعٌي حثيث وعمٌل ممنهٌج لتشويه هذه الحركة اإلنسانّية 
الكبي���رة عبر الصحافة ووس���ائل اإلعالم المس���موعِة والمقروءة، وكما قال 
البع���ض ف���إن هناك س���عًيا حثيًث���ا ومحاولًة إلخض���اع القضاء ألمر الس���لطة 
التنفيذّية، ولعّل المخرج من هذه األزمة يتمّثل في احترام الحقوق والقانون 
والمبادئ الديمقراطية وفًقا لمعايير الّتحاد األورّبي الذي ترّش���حت تركيا 

لعضوّيته. 

س:.تبدو.حركتكم.منذ.سنوات.وكأنّها.في.حالة.تحالٍف.واتّفاٍق.مع.

ح���زب.العدالة.والتنمية،.بما.في.ذلك.إقصاء.العس���كر.عن.الس���لطة،.إذن.
فلماذا.قّرر.رئيس.الوزراء.إغالق.مدارسكم.الخاّصة.ومراكزكم.التعليمّية؟

ج: لق���د صّوتن���ا لصال���ح َمن هم في الحك���م اليوم وش���ّجعنا اآلخرين 
للتصويت لصالحهم، وذلك من أجل إرس���اء وترس���يخ المبادئ واألس���س 
العاّمة، وهذا في أوقات النتخابات فقط، فإن ُس���ّمَي هذا اّتفاًقا؛ فهو شيء 
من هذا القبيل، إل أنه لم ولن يكون لدينا أيُّ مطمٍح سياسّيٍ في أّي وقت، 
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وق���د كّن���ا -وما زلنا- ننتقد كّل خطٍإ أو انحراٍف يقع، فنحُن لم نغّير موقفنا 
ولم نس���تبدل منهجنا، وبالتالي؛ فإن الَمْعِنيَّ باإلجابة عن س���ؤالك هذا هو 

السيد رئيس الوزراء.

س:.تركيا.في.أوروبّا....يبدو.أن.وتيرة.مسار.اندماج.أنقرة.بأوروبا.قد.
تباطأت!.فما.هو.موقفكم.من.ذلك؟

ج: إن رحلة تركيا في الّتحاد األوروّبّي هي هدٌف من أهداف السياسة 
التركّي���ة، وقضية تحّقق حوله���ا التوافق المجتمعّي، ونح���ن أيًضا دعمناها، 
وقد ذكرُت قبل سنواٍت أن الطرفين سُيفيدان ويستفيدان من عضوّية تركيا 

بالتحاد األوروّبّي، فموقفنا على حاله لم يتغّير.

س:.جئتم.إلى.الفاتيكان.عام.1998م،.والتقيتم.بالبابا.»يوحنا.بولس.

الثاني«،.فهل.دارت.بينكم.وبين.الفاتيكان.لقاءاٌت.أخرى؟.وكيف.تَُقّيِمون.
تولي.البابا.»فرنسيس«.الباباويّة؟.واإلصالحات.التي.حّددها؟

ج: إن الحوار من وجهة نظرنا هو وس���يلة من وس���ائل تالقي واجتماع 
النسيج اإلنسانّي على مائدٍة واحدٍة، وهو البداية الصحيحة إلزالة القناعات 
والظنون الخاطئة لدى كل فرقٍة تجاه األخرى، وللِعلم فإنني لم ألتق ب�»البابا 

فرنسيس«، وقد قّدر العالُم وقابل باحتراٍم انفتاَحه على الحوار.





حوار مع جريدة »سود دويتشه زايتونج« 
األلمانية)))) 

س:.كان���ت.لك���م.عالقات.جيدة.مع.حزب."أردوغان"،.ما.الذي.تغير.
فيما.بعد؟

ج: ق���ّدم ح���زب العدال���ة والتنمي���ة منذ تأسيس���ه ع���ام )2002م) وعوًدا 
بإح���الل الديمقراطية وحقوق اإلنس���ان وتحقيق عضوي���ة تركيا في التحاد 
األوروبي والقضاء على الفساد وإنهاء تهميش األشخاص ذوي التوجهات 
واألف���كار المختلف���ة والتنمية القتصادية، وبصراح���ة: فلقد اتخذ إجراءات 

تؤّكد صدَق هذه الوعود، وعليه قمنا بدورنا بدعمه ومؤازرته.

إل أنه عقب انتخابه للمرة الثالثة في انتخابات )2011م) بدأ في اتخاذ 
إجراءات معاكس���ة تماما للمكاسب الديمقراطية، فعلى سبيل المثال إذا ما 
فكرنا في اإلجراءات التي أقدم عليها الحزب -مثل ممارسة أعمال القمع 
ضد وس���ائل اإلع���الم ومنح جه���از المخابرات صالحيات كبي���رة وتطبيقه 
األس���اليب الش���بيهة بم���ا كان يمارس���ه جهاز أم���ن الدول���ة والمخابرات في 
ألمانيا الشرقية القديمة "شتازي" )64) والتصرفات التي واجهت المتظاهرين 
الذي���ن يعترض���ون في إط���ار ديمقراطي والكثي���ر من اإلجراءات المش���ابهة 

لذلك-؛ سيظهر لنا عندئٍذ عودتنا للوراء في المكاسب الديمقراطية.
)63)  حوار أجراه الصحفي األلماني "Christiane Schlötzer" مع األستاذ فتح اهلل كولن، نشر في الجريدة األلمانية 

"Süddeutsche Zeitung" في تاريخ 14 ديسمبر/كانون األول 2014م.
)64) شتازي هو وزارة أمن الدولة في ألمانيا الشرقية )سابقا) المعروف اختصارا ب� "شتازي" وهي اختصار للكلمة 

."Staatssicherheit" األلمانية
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وفي نهاية المطاف أعلنتني الحكومة بأنني عدو لها؛ حتى يتّم التس���تر 
على أعمال الفس���اد ويتّم تأس���يس كيان اس���تبدادي، إل أننا لدينا مثل تركي 
يقول "إن ش���معة الكذاب تش���تعل إلى وقت العش���اء" )أي إن عمر الكذب 

قصير جًدا).

س:.وقفتم.إلى.جانب.أردوغان.في.تقليص.نفوذ.الوصاية.العسكرية.
في.تركيا،.هل.هذا.أصبح.من.الماضي؟

ج: إن الطغمة العس���كرية أقدمت على عمل أربعة انقالبات في أعوام 
)1960م) و)1971م) و)1980م) و)1997م)، وإن الحكومات التي جاءت 
إلى سّدة الحكم عن طريق النتخابات تم إسقاطها بتلك النقالبات، وتمت 
مس���اءلة عش���رات اآللف من الناس وُزجَّ بهم في السجون وُعذب أغلبهم 
أثناء اإلدارات النقالبية، وشهدت تركيا أحداًثا ل يمكن أن يصّدقها العقل 
م موضوع  خ���الل مرحلة ترش���ح تركيا لعضوي���ة التحاد األوروبي، ث���م ُقّدِ
محاكم���ة الضباط الذين توّلوا النقالبات العس���كرية في محاكم مدنّية عبر 
اس���تفتاء ف���ي عام )2010م) إلدخ���ال تعديالت على الدس���تور للتمّكن من 
القيام بذلك، وأّيد ثمانية وخمسون في المئة من الشعب التركي هذا القرار.

وبع���د التخّل���ص م���ن الوصاية العس���كرية مباش���رة تم تش���كيل وصاية 
حزبية أسستها الحكومة مع إلغاء استقاللية القضاء، وذلك عقب ربط كل 
ش���يء بالجهاز التنفيذي وإلغاء دور ومه���ام هيئات الرقابة، ومثلما عارضنا 
الوصاي���ة العس���كرية ف���ي وقت م���ن األوقات فنح���ن نقف الي���وم أيًضا ضد 

الوصاية الحزبية، ولهذا السبب تّم وصفنا بأننا خائنون.

س:.إلى.أين.تسير.تركيا؟

ج: إن الجمهوري���ة التركية أصبحت ف���ي اآلونة األخيرة دولة يحكمها 
ح���زٌب واح���د بخ���الف م���ا ن���ص علي���ه الدس���تور التركي م���ن كونه���ا دولة 
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ديمقراطية وعلمانية ودولة قانون اجتماعية، لدرجة أنها تعطي انطباعا بأنها 
آل���ت إلى وضعي���ة دولٍة يحكمها رج���ٌل واحد، إن تركيا اليوم تش���هد حالًة 
من الس���تقطاب عل���ى الصعيد الداخلي وتعيُش عزلًة وفق���داَن اعتباٍر على 

الصعيد العالمي، وأنا أشعر بحزٍن بالٍغ إزاَء ما آلت إليه بالدي.

س:.أردوغان.يقول.إنه.يرغب.في.تنش���ئة.جيل.ذي.طابع.متدين،.أال.
تريدون.أنتم.أيًضا.الشيء.نفسه؟

ج: ليس من مهام الدولة أن تجبر شعبها على مبادئ دين بعينه وتنشئ 
جي���اًل جديًدا عل���ى هذا الطبع، ألن ذلك يحمل في طّيات���ه إجباًرا وإكراًها 
لآلخرين، وبما أن الحرية الدينّية تدخل ضمن الحقوق اإلنسانية األساسية، 
ف���إن على الدولة أن تمّهد أرضّي���ة مالئمًة لجميع المواطنين أّيا كان دينهم 

ليمارسوا معتقداتهم ويعّلموها أبناءهم.

والذي كان على "أردوغان" -كرئيٍس للسلطة التنفيذّية- هو أن يحمَي 
حق���وق الفئ���ات التي ُتمّثل أقّلّياٍت دينّية أيًضا م���ن خالل تعديالت قانونّية، 
وذلك أثناء فترة حكمه البالغة اثني عش���ر عاًما والتي س���يطرت فيها السلطة 
التنفيذية، ومدى تحقق هذا من عدمه أمر مطروح للنقاش. وعلى اإلنسان 
المتدين أل يتنازل عن الحق والعدالة، وأنا أنشد جياًل متديًنا بهذا المعنى، 
لك���ن إذا كان المقص���ود ه���و جياًل ليس ل���ه دراية بدينه ويس���عى لبّث الفتنة 
بين طبقات المجتمع ولتفرقته ونثر بذور الفتنة بينهم بكل س���هولة وُيس���ٍر؛ 

فستكون إجابتي على هذا صريحة واضحة.. ل وكال.

س:.م���ا.تعليقك���م.على.قصر.رئاس���ة.الجمهوري���ة.الجديد.ألردوغان.
"القصر.األبيض"؟

ج: كل دول���ة لديه���ا الحاج���ة إل���ى مبان���ي لتمثيلها، إل أن���ه كان يمكن 
توس���يع المباني الموجودة حاليًّا بدًل من تش���ييد قصٍر يضّم أكثر من ألف 
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غرف���ة، وكانت المحكمة س���توقف تش���ييد القصر لول تدّخ���ل أردوغان في 
هذا الموضوع والحيلولة دون هذا القرار، وإن مثل هذه اإلجراءات تنقص 
احت���رام المواط���ن للقواني���ن والعدالة، بالمناس���بة فإن أبه���ى وأترف قصور 
العثمانّيي���ن ُش���ّيدت في فترة تدهُور وس���قوط الدولة، ونح���ن اليوم نرى أن 
الكثير من مكاتب رؤس���اء الجمهوريات في العالم تقع في مبان متواضعة 
للغاية، وقضية القصر هذه أضرت بس���معة تركيا؛ كما أن س���ّتين بالمائة من 
الش���عب التركي يرون هذا إس���راًفا، ولو تناولنا عملية البناء هذه من الناحية 

الشرعية فهي حرام.

س:.أردوغ���ان.يزعم.أن.محبيكم.تس���ّربوا.إلى.مؤسس���ات.الدولة،.ما.
تعليقكم.على.ذلك؟

ج: إن المواطن ل يتس���ّرب إلى مؤّسس���ات دولته، هذا وصٌف خاطئ، 
ب���ل يدخلها ويقّدم م���ن خاللها الخدمات لبلده، ويمكن لكّل من تتوفر فيه 
األهلّي���ة والش���روط المطلوبة أن ُيصبح موّظًفا ف���ي الدولة، لكن هل الذي 
يزعجه���م ف���ي ذلك هو عدم مبايعة هؤلء لهم وع���دم انصياعهم لقراراتهم 

الشخصية؟!

النظ���ام السياس���ي الحالي لم يصّنف فق���ط المحبين لحركة الخدمة من 
الموظفي���ن ضم���ن الفئات الت���ي يزعمون أنه���ا تضر بالدولة، ب���ل طال هذا 
التصنيُف كّل من يقف بعيًدا عن الحكومة أو يرغب في عدم المشاركة في 

أّيٍ من فعالياتها. وهذا ما سّمي ب�"مطاردة الساحرات".

س:.كم.هي.نس���بة.المنتمين.إل���ى.الخدمة.من.الموظّفين.المفصولين.
من.أعمالهم؟

ج: أنا ل أعرف حتى عش���رة في المئة من الذين ينتمون لهذه الحركة، 
ومع مرور الوقت سيعرف الجميع أن معظم المذكورين من رجال القضاء 
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واألم���ن والمعلمين ليس���وا على عالقة بالحركة، وم���ن المحتمل أن تكون 
الحكومة قد فعَلْت كّل ذلك لداِفَعين اثنين:

أولهم���ا: أنه���م يحاولون إظه���ار حركة الخدم���ة على أنه���ا تهديد كبيٌر 
وذلك من خالل تصنيف شخصيات عديدٍة لنتماءها للحركة.

وثانيهم���ا: رغبته���م في القض���اء على كّل من لم يق���دم البيعة لهم، كما 
اعت���رف بذلك أحد الش���خصيات البارزة داخل ح���زب العدالة والتنمية في 

الفترة األخيرة.

س:.ما.تعليقكم.على.أعمال.الفساد؟

ج: ل���م يع���رف أحٌد حقيقَة األمر بس���بب عدم تفعيل العملي���ة القانونية 
والحيلول���ة دون مواصل���ة التحقي���ق ف���ي القضي���ة، ولو حدث مث���ل هذا في 
الغرب لس���تقالت الحكومات إزاء هذه التهامات، إل أن "أنقرة" وصفت 
ه���ذه التحقيق���ات على أنه���ا مؤامرة دولية ضّدها وهي الع���ادة المتبعة دائًما 

لدى األنظمة الستبدادية.

س:.هل.تعرضت.حركة.الخدمة.لفقد.في.قوتها؟

ج: ل يمك���ن أن ننك���ر أن مفه���وم حرك���ة الخدم���ة مّس���ه الض���رر لدى 
المجتمع بش���كل عام نتيجة حمالت التش���ويه والفت���راءات الموجهة ضّد 
الحركة عبر وس���ائل اإلعالم التي تس���يطر عليها الحكومة، إذ إنهم ُيرعبون 
الناس من إرسال أولدهم إلى مدارس الخدمة المعروفة بجودتها وكفاءتها 
وع���دم تقديم التبرعات لجمعيات المس���اعدة التابعة للحركة، وأرى أنه ل 
ش���ّك في أن تأثير هذه الحمالت الس���وداء المبنّية على أكاذيب وافتراءات 
على المجتمع؛ سينقلب ضدهم عّما قريب بمجّرد الكشف عن أكاذيبهم.
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يريدون.إغالق.جميع.مدارسكم.الموجودة.في.تركيا...

حظي���ت هذه الم���دارس حتى اآلن بمزيد من التقدي���ر ونالت كثيًرا من 
الجوائ���ز، فإن كانت تركي���ا دولة قانون بالفعل فإننا ل نتوقع أن يلحق هذه 

المدارس ضرٌر ما، وإل فإن الخاسر هو تركيا.

س:.أُغلقت.بعض.مدارس.الخدمة.في.آس���يا.الوس���طى.مؤخًرا،.فهل.
ل�"أنقرة".يد.في.هذا؟

ج: الحكومة التركية تس���تخدم أساليب متباينة تختلف بحسب ظروف 
كل م���كان؛ فتص���ف الخدم���َة مث���اًل ف���ي مناطق التحاد الس���وفيتي الس���ابق 
ب�"العمال���ة ألمري���كا"، بينم���ا تصفه���ا في أمري���كا ب�"الرجعية"، أم���ا في البالد 
اإلس���المية فتنعته���ا ب�"خْل���ق جي���ل م���ن الملحدين"، وه���ذه كله���ا افتراءات 
ينقض بعضها بعًضا، تسير الحكومة وفق منهج نفعّي تماًما، إل أن جسور 
الصداق���ة القائمة بين تركي���ا والعالم تنهار بهذا ويلحق الضرُر عالقاِتها مع 

العالم، فتمتد حالُة جنون العظمة الراهنة إلى خارج تركيا أيًضا.

س:.وَصفكم.س���فيٌر.أمريكي.سابق.ب�"الش���خصية.الثانية.األكثر.أهمية.
في.تركيا"،.ما.تعليقكم.على.هذا؟

ج: أستغفر اهلل! إن الذين يعرفونني من قريٍب أو بعيٍد يعرفون شخصّيتي 
جّيًدا إذ إنني لم أرغب في أّي فترٍة من فترات حياتي أن أكون رجاًل مشهوًرا 
ذائع الصيت، ولم أحاول من خالله قّط أن أحصل على مصلحة شخصية 
سواء كانت ماديًة أو معنوية، وحياتي البالغة ستًة وسبعين عاًما خيُر شاهٍد 
ودليٍل على ذلك، وإذا كانت هناك نجاحات مبجلة لهذه الحركة فيجب أن 
ُتنَسَب إلى هؤلء المتطوعين الذين أخلصوا في رسالتهم فنذروا أرواحهم 

لخدمة اإلنسانية.
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س:.هل.ستستمر.حركة.الخدمة.بعدكم؟

ج: حت���ى الناس الذين ل يتش���اطرون معنا ولو بنس���بِة واحٍد في المائة 

وجهَة نظرنا في الحياة؛ قاموا بدعمنا، ذلك ألن الفكرة والقواسَم المشتركة 

بيننا كانت -وما تزال- هي الِقَيَم اإلنس���انية، فهناك أناٌس لم أتعّرف عليهم 

ق���ّط في "إفريقيا" قّدموا مس���اعداٍت لمدارس���نا ومستش���فياتنا، -مع أننا لم 

نس���ألهم شيًئا-، وإني كّلما ولْجُت فراشي أفّكر في أنني قد ل أستيقط مّرًة 

أخ���رى، إل أنن���ي ل يراودني أدنى خوف أو قلق فيما يتعّلق بمس���تقبل هذه 

الحركة.

س:.هل.تفكرون.في.العودة.إلى.تركيا؟

، إن أهل���ي وأقارب���ي  ج: أتح���رق ش���وًقا لبل���دي، فأن���ا إنس���اٌن عاطف���يٌّ

وأصدقائ���ي ف���ي تركي���ا، وأنا لم أنع���زل أصاًل عن أصول���ي وجوهري، وقد 

توّفي أخي قبل أسبوعين، ولألسف الشديد لم أتمّكن من حضور جنازته، 

ول���م أحض���ر جن���ازة أحد أقاربي من قب���ل، أمضيت س���تين عاًما من عمري 

ف���ي تركي���ا، وأنا -كإنس���ان عاطفّي ذي مش���اعر جّياش���ة- ل���دّي تعّلٌق قويٌّ 

باألماكن والمناظر واألش���ياء التي ألفتها، وعندما تلوح أمام عيني مش���اهد 

لقريت���ي "ُكوُروُج���وْك " حيث قبُر أبي وجّدي وجّدتي ومنزلي، وكذلك كلٌّ 

من مدرس���ة "ُبوْزَيقا" و"ياماْنَلر" اللذين قضيت فيهما س���نين طويلة، وفيهما 

مكتبت���ي وُكُتبي، وفي كل زاويٍة من زواياهما ألف ذكرى وذكرى تخصني؛ 

ل أتمالك نفسي من سكب العبرات عّلها تهّون علي غربتي وحزني، لكن 

إن ُع���دت إل���ى تركيا في هذه الفترة قد يس���تغّل وجودي هناك بعض الناس 

من ذوي الرتب العالية في الدولة من أجل نواياهم السيئة.
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س:.هل.تفكرون.في.المصالحة.مع.أردوغان؟

ج: لس���نا نح���ن م���ن بدأ هذه الخصوم���ة، لذا ينبغي عليه���م -إن أرادوا 
المصالح���ة- أن يّتخذوا هم الخطوة األولى للمصالحة، وإذا قال أردوغان 
يوًما "إن كل ما قلناه عن الخدمة عبارٌة عن أكاذيب وافتراءاٍت"؛ عند ذلك 

سأجنح أنا أيًضا إلى السلم والمصالحة.

س:.هل.هناك.شيء.يسعدكم.بالرغم.من.كل.ما.يحدث؟

ج: أنا لم أش���عر قّط بس���عادة طويلة األمد، إذ تّمت مالحقتي في تركيا 
عق���ب كّل انق���الٍب عس���كرّي، إل أن ما أش���عر به اآلن أكثر وط���أًة من كل 
م���ا س���بق، لكن الطرف الرائ���ع والجميل فيما يحدث ه���و أن األلماَس بدأ 
ينفصل عن الفحم ش���يًئا فش���يًئا، وبات العالم يعي وُيدرك جّيًدا حقيقة هذه 

الحركة، حركة الخدمة.




